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Міністр освіти і науки про можливості й потребу  
в новому фармацевтичному обладнанні

Кошти надходять  
на рахунки людей 

ДІЄВА «ДІЯ». Станом на 24 травня вже 1,4 мільярда гривень 
було спрямовано на виплату державної допомоги 175 тисячам 
найманих працівників та підприємців, діяльність яких було при-
зупинено через посилення карантинних обмежень у «червоних»  
зонах. 

Зокрема, виплати вже отримали 100 208 найманих працівни-
ків та 74 792 ФОПи. У регіональному розрізі найбільше виплат 
вже отримали підприємці та наймані працівники у Києві (майже  
270 мільйонів гривень), Львівській (майже 146 мільйонів гривень) 
та Харківській (135 мільйонів гривень) областях. Програма держав-
ної підтримки підприємців і найманих працівників буде доступною 
впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до «черво-
ної» карантинної зони.

Цю програму, нагадує пресслужба Міністерства розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського господарства, започатковано 19 
квітня. Підприємці й наймані працівники, діяльність яких було при-
зупинено на час перебування регіону у «червоній» зоні, можуть 
подавати заяви на отримання допомоги від держави на 8 тисяч 
гривень. Їх можна подати на Порталі або у застосунку «Дія». 

СЕРГІЙ ШКАРЛЕТ:

ЦИФРА ДНЯ

42,2 млрд грн
видали уповноважені банки від старту 

Державної програми «Доступні кредити 
5—7—9%».  Минулого тижня видано 

1,4 млрд грн

«Знаю про наш прототип 
вакцин дуже багато  

з перших вуст, і в тому,  
що наші вчені 

можуть це зробити,   
не сумніваюся».

Чи поїдуть улітку діти 
на оздоровлення?

КАНІКУЛИ. Проблемних питань, на жаль, поки що більше,  
ніж відповідей
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ДОКУМЕНТИ

Указ Президента України «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 
14 травня 2021 року «Про застосування 
персональних спеціальних економічних та 
інших обмежувальних заходів (санкцій)»
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ЦИТАТА ДНЯ

Країна отримала земельну конституцію
СУСПІЛЬНИЙ ДІАЛОГ. Держава готується до повноцінного відкриття ринку 
сільськогосподарських угідь 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Кілька останніх місяців триває 
великий суспільний діалог на 

дуже важливі теми — Всеукраїн-
ський форум «Україна 30». На цьо-
му дискусійному майданчику вже 

говорили про інфраструктуру, пра-
восуддя, культуру, підприємни-
цтво, безпеку, цифровізацію. І ось 
дійшла черга до землі. 

Знаковим на Всеукраїнському 
форумі «Україна 30. Земля» ста-
ло підписання Президентом Воло-
димиром Зеленським закону щодо 

вдосконалення системи управління 
та дерегуляції у сфері земельних 
відносин (№1423-IX) (законопроєкт 
№2194, який Верховна Рада ухва-
лила 28 квітня).

«Подолавши шалений спротив і 
тисячі правок — законодавчого спа-
му від окремих політичних партій, 

парламент нарешті ухвалив остан-
ні ключові закони, необхідні для по-
вноцінного старту прозорого рин-
ку землі. Закон щодо вдосконалення 
системи управління й дерегуляції у 
галузі земельних відносин докорінно 
змінює землеустрій і фактично слу-
гує земельною конституцією країни. 

Вона забирає у кабінетного чинов-
ника функцію оформляти право на 
землю, остаточно повертає грома-
дам право розпоряджатися своїми 
землями, чітко закріплює, що купу-
вати й продавати землю мо-
жуть виключно українці», — 
наголосив глава держави. 2

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Як зробити привабливими довгострокові 
проєкти, «Урядовому кур’єрові» розповідає 
голова Координаційної ради з вирішення 
проблемних питань містобудування  
Олена ШУЛЯК  6
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ
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ТЕХНІКА, ЯКА НАМ ПОТРІБНА. Днями рятувальники зустріли 
вже шостий гелікоптер H225 Super Puma із бортовим номером 56, 
отриманий Україною в межах створення системи авіаційної безпе-
ки МВС.

Гелікоптер H225 Super Puma додатково обладнано для проведен-
ня аварійно-рятувальних операцій: лебідкою для підйому та прожек-
тором для пошуків на землі у темний час доби.

Усі отримані раніше гелікоптери активно залучали для виконання 
завдань за призначенням у 2020 році: під час ліквідації масштабних 
пожеж на території Чорнобильської зони, Житомирської та Луган-

ської областей, під час ліквідації наслідків дощових паводків у Кар-
патському регіоні, для виконання рейсів санітарної авіації, а також 
для чергувань під час заходів із гарантування безпеки на місцевих 
виборах торік восени.

Востаннє французький вертоліт за контрактом наші рятувальники 
отримували наприкінці листопада 2020 року, повідомляє пресслуж-
ба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Загалом у межах Міжурядової угоди між Україною та Францією 
передбачено отримати 55 гвинтокрилів виробництва компанії Airbus 
для єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС. 

Країна отримала земельну конституцію
(Закінчення.  

Початок на стор. 1)

Згідно з документом, землі держ-
власності за межами населених 
пунктів (крім земель, які потрібні 
державі для виконання її функцій) 
передаються в комунальну влас-
ність сільських, селищних, міських 
рад. Встановлено чіткий механізм 
фіксування у Державному земель-
ному кадастрі меж громад, зокре-
ма об’єднаних. Органи місцевого са-
моврядування отримують повнова-
ження для зміни цільового призна-
чення земельних ділянок приватної 
власності та затвердження доклад-
них планів території за межами на-
селених пунктів. Повноваження зі 
здійснення держконтролю за вико-
ристанням та охороною земель на-
дано обласним держадміністраціям 
і виконавчим органам сільських, се-
лищних, міських рад.

Хронологія виконання 
обіцяного

«Ми обіцяли громадянам про-
зорий ринок землі, і ми це робимо. 
Проведено сотні регіональних зе-
мельних форумів, дискусій з екс-
пертами, публічних обговорень мо-
делі земельного ринку. На їх основі 
31 березня 2020 року парламент за-
конодавчо запровадив обіг земель 
сільгосппризначення. Це був пер-
ший потужний крок уперед. Тра-
вень 2020-го: ухвалено закон щодо 
національної інфраструктури гео-
просторових даних. Це єдиний гео-
портал відкритих даних про зе-
мельні, водні, лісові ресурси. Тут 
можна побачити власника кожно-
го квадратного метра землі в Украї-
ні. Липень 2020-го: закон щодо про-
сторового планування громад (гро-
мади знають як найкраще організу-
вати своє життя, як розбудовувати 
інфраструктуру); указ Президента 
про передачу сільгоспземель з дер-
жавної до комунальної власності 
(громади отримали у власність по-
над два мільйони гектарів землі, а 
також змогу спрямовувати кошти 
від землекористування на свій роз-
виток). Квітень 2021-го: закон що-
до купівлі-продажу земельних ді-
лянок державної та комунальної 

власності або прав на них через 
електронні аукціони, який запрова-
джує електронні аукціони із купів-
лі-продажу землі. Це гарантія на-
повнення місцевих бюджетів, мож-
ливість кожного українця взяти 
участь в аукціоні й започаткувати 
своє фермерське господарство», — 
пояснив Президент і додав, що по-
переду ще більше важливої  роботи. 

Володимир Зеленський зазначив, 
чому такою важливою залишається 
земельна реформа.  

«7 мільйонів українців було по-
збавлено конституційного права 
власності на землю. Люди не мо-
гли розпоряджатися нею — купу-
вати, продавати, заповідати, як це 
роблять у США, Німеччині, Поль-
щі. Для українців діяв мораторій, як 
у Венесуелі, Північній Кореї. За ча-
си мораторію помер майже мільйон 
землевласників, а вартість гектара 
сільгоспземлі стала найнижчою у 
Європі. Роками не починали навіть 
обговорювати земельні закони, на-
томість усередині країни було ство-
рено фактично офшор площею по-

над 8 мільйонів гектарів — сірий ті-
ньовий ринок, де землю легко про-
давали, купували, збирали вро-
жаї і заробляли мільйони, без спла-
ти будь-яких податків, офіційного 
працевлаштування і соціальних га-
рантій для людей. Незаконно при-
своєно майже 5 мільйонів гектарів 
держземель», — констатував Пре-
зидент. 

Масштаб цього він продемонстру-
вав на такому прикладі: «У 2014 ро-
ці Росія анексувала у нашої держа-
ви півострів Крим. За роки морато-
рію на продаж землі деякі політики 
і бізнесмени вкрали у держави зем-
лю площею майже два півострови 
Крим. Але, безумовно, зробимо все, 
щоб повернути й те, й інше».

Махінатори 
понесуть 
відповідальність

«Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства вже повно-
цінно працює (є бюджет, є коман-

да) і готове відповідати за реалі-
зацію земельної реформи», — за-
явив очільник міністерства Роман 
Лещенко. Він окреслив фронт ро-
боти на найближчий період: за-
пуск ринку землі 1 липня 2021 ро-
ку (один з моментів — переважне 
право орендарів на купівлю зем-
лі); доступна фінансова підтримка 
(на час перехідного періоду йдеть-
ся про держпідтримку відповідно 
до програми «5—7—9», з подаль-
шою реалізацією програми Фон-
ду гарантування кредитів та ін-
ших формул компенсації кредит-
ної ставки, необхідних для повно-
цінного доступу до фінансових ре-
сурсів); земля громадам (земель-
на децентралізація); оцифрування 
землі (Національна інфраструкту-
ра геопросторових даних). 

Міністр зауважив, що площа 
України 60,4 мільйона гектарів, з 
них 41,3 мільйона — сільгоспугіддя, 
зокрема 33 мільйони гектарів ріллі. 
1,7 мільйона гектарів було вибірко-
во передано ОТГ у 2018—2019 ро-
ках, 2,4 мільйона — у 2020—2021-

му. 750 тисяч гектарів повернуто в 
державну власність, зокрема зе-
мель оборони — 260 тисяч, понад 50 
тисяч — ДП «Конярство України». 

«Важко повертати державі зем-
лі академії наук, аеропорти, землі в 
містах. Є ділянки з цінними покла-
дами, наприклад літію, міді, нафти, 
газу, які потрапляли у приватні 
руки. Є приклади, що одна юрособа 
володіє пів мільйона гектарів сіль-
госпземель. Хочемо зупинити істо-
рію несправедливого використан-
ня, вилучення, продажу земель. 
Держгеокадастр — більше не роз-
порядник земель, ліквідуємо ве-
личезну кількість кадастрових де-
партаментів (департаментів екс-
пертизи, землеустрою) у всій кра-
їні. Нам це більше не потрібно, бо є 
цифровізація. Націнфраструкту-
ра геопросторових даних — най-
краща відповідь тіньовим форму-
лам земельних відносин. Відкриє-
мо інформацію про всіх власників 
землі, про те, як у держави  вкрали 
5 мільйонів гектарів, коли набуто 
право власності, прізвища чинов-
ників, які по 5—10 разів в одній чи 
кількох областях отримували зе-
мельні ділянки. Проти земельних 
махінаторів, які зловживали пра-
вом і акумулювали величезні ма-
сиви землі, через РНБО застосо-
вуватимуть санкції. Люди, які на-
були землю в незаконний спосіб, 
мають правовий спосіб добровіль-
ної відмови від земельних ділянок. 
Ті посадові особи, які зловживали 
правом, понесуть юридичну від-
повідальність, бо строків давності 
за такими правопорушеннями не-
має», — акцентує Роман Лещенко. 

Тимчасово повірена у справах 
США в Україні Крістіна Квін на-
голосила, що в умовах ринку зем-
лі Верховна Рада має надати до-
ступ до дешевих кредитів невели-
ким землевласникам. 

«Серед українців ще багато 
скептиків земельної реформи, то-
му треба надавати суспільству 
точну інформацію про стан земель-
ного ринку, щоб вибудовувати сус-
пільну довіру. Разом з ЄС та Світо-
вим банком США готові підтриму-
вати уряд України в реалізації зе-
мельної реформи задля добробуту 
українців», — резюмувала вона. 

Повноцінний ринок землі запрацює з 1 липня цього року

Техзасоби полегшать 
реабілітацію 

СОЦПОЛІТИКА. 1 червня набирає чинності урядова поста-
нова, яка спрощує процедуру отримання технічних засобів ре-
абілітації для людей з інвалідністю. Для них розширено можли-
вості подачі документів на отримання технічних та інших засо-
бів реабілітації, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики. Доку-
менти можна буде подати через: центри надання адміністра-
тивних послуг; структурні підрозділи з питань соціального за-
хисту населення районних, районних у мм. Києві та Севасто-
полі держадміністрацій, виконавчі органи сільських, селищних, 
міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад; електрон-
ний кабінет особи з інвалідністю (після його впровадження в 
промислову експлуатацію).

Також з 1 червня 2021 року особи з інвалідністю отримають 
додаткові гарантії: спрощено процедуру укладання договорів 
на виготовлення та поставку технічних та інших засобів реа-
білітації, що зменшить час на забезпечення такими виробами; 
запроваджено безстрокову дію направлень на забезпечення 
технічними та іншими засобами реабілітації для осіб з інвалід-
ністю, дітей з інвалідністю, інших осіб з ампутаційними кукса-
ми, вродженими вадами типу ампутаційних кукс або вкорочен-
ня кінцівок та інших захворювань; доповнено перелік технічних 
та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з ін-
валідністю, діти з інвалідністю, зокрема такими: світловий сиг-
налізатор або вібросигналізатор «Нічна няня», пристрій для ви-
значення рівня рідини, триколісні велосипеди для дорослих, по-
взуни; розширено перелік засобів, за які будуть виплачувати 
особам з інвалідністю компенсацію за самостійно придбані ви-
роби, — зокрема додано багатофункціональний плеєр, ортезні 
вироби із текстильних матеріалів, акумулятори до крісел коліс-
них з електроприводом, наконечники для палиць тактильних; 
запроваджено технічне обслуговування технічних та інших за-
собів реабілітації шляхом укладання відповідних договорів між 
особами з інвалідністю та підприємствами.
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Щоб запрацювали національні проєкти 
Людмила ЖУК  

для «Урядового кур’єра»

Ровесник незалежності 
України Об’єднання під-

приємницьких організацій 
Львівщини (ОПОЛ) було од-
ним із співзасновників УСПП 
і пліч-о-пліч завжди послі-
довно й наполегливо захи-
щало інтереси промисловців 
і підприємців регіону та дер-
жави. 

Нинішній лідер Львівсько-
го регіонального відділення 
УСПП голова правління — 
президент концерну «Елек-
трон» Юрій Бубес — один з 
тих, хто з перших днів ство-
рення об’єднання активно за-
ймався нагальними питання-
ми діяльності організації. За 
фахом юрист і економіст, він 
має стійку репутацію люди-

ни, котра між словом і ділом 
завжди обирає останнє. 

Свої знання і вміння — 
стратегічне мислення, ціле-
спрямованість, професій-
ний досвід, помножений на 
непересічний організатор-
ський талант, здатність пра-
цювати з людьми він проде-
монстрував, трансформу-
ючи  концерн «Електрон» у 
багатогалузеву компанію, в 
яку входять 12 підприємств. 
У концерні реструктуризова-
но традиційні виробництва і 
створено нові — транспорт-
не машинобудування (трам-
ваї, автобуси, тролейбуси, 
електробуси), виробництво 
кліматичних систем для ав-
тотранспорту, потужна по-
лімерна індустрія, перше в 
Україні виробництво надсу-
часних  електронних нано-
матеріалів та багато іншого.

Як і три десятиліття то-
му, віт чизняним виробникам 
фактично всіх галузей досі 
доводиться знову захищати 

свої права. Підтримки послі-
довної промислової  політики,  
на жаль, у нас в державі так і 
не сформовано. Про це Юрій 
Бубес  не тільки наголошує 
на всіх рівнях, а й вносить до 
уряду і парламенту конкретні 
пропозиції, він співрозробник 
багатьох законопроєктів. 

«Україна поки що має до-
статній потенціал, щоб успіш-
но розвиватись як інновацій-
на економіка, що виробляє 
високотехнологічні  продукти 
з високою додатковою вартіс-
тю. Проте хочу уточнити: по-
ки що.  Наша індустрія потре-
бує оновлення фондів і техно-
логій, інвестицій. Без цього 
ми залишимося сировинною 
країною, що постачає на сві-
товий ринок або необроблену 
сировину, або продукти пер-
винної обробки. Тому насам-
перед треба позбутися ста-

тусу держави із сировинною 
економікою, інакше ніколи не 
будемо конкурентоспромож-
ними», — каже Юрій Бубес.

Лідер львівських підприєм-
ців наголошує, що нині Укра-
їна — це найбільший експор-
тер у Європу не продукції, а 
інтелекту та робочої сили. А 
на українських заводах від-
чувається кадровий голод — 
потрібні інженери та квалі-
фіковані робітники. Щоб за-
гальмувати трудову міграцію, 
з ініціативи Юрія Бубеса на 
Львівщині втілюють програму 
підготовки кадрів учнів про-
фесійних училищ та коледжів 
на основі німецької моделі ду-
альної освіти. Укладено уго-
ди з технічними вишами для 
об’єднання потенціалу інсти-
тутів із практичним досвідом 
виробничників. І показуючи 
приклад, концерн «Електрон» 

передав для освітянських по-
треб «Львівській політехніці» 
один зі своїх майнових комп-
лексів разом з матеріально-
технічною базою. 

Юрій Бубес  — заслужений 
економіст України, кавалер 
ордена князя Ярослава Му-
дрого, кандидат економічних 
наук, академік Академії тех-
нологічних наук України, член 
наглядової ради національ-
ного університету «Львівська 
політехніка», лауреат бага-
тьох почесних відзнак.

ОПОЛ і його голова Юрій 
Бубес працюють і прагнуть, 
щоб нарешті запрацювали 
національні проєкти, які ста-
нуть локомотивами економі-
ки. Так вимагає невмолимий 
час: те, що зробимо сьогодні, 
— вже минуле, але визначить 
наше майбутнє. 

Чи поїдуть улітку діти на оздоровлення?
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 

«Урядовий кур’єр»

Торік міські діти провели літо на 
асфальті в буквальному сенсі 

слова: відкритися в серпні ризик-
нули одиниці оздоровчих закла-
дів в Україні. Чи ж усміхнеться їм 
літо-2021? Адже кількість стаціо-
нарних закладів для дитячого від-
починку та оздоровлення невпин-
но зменшується. Свіжа статис-
тика: в Україні готові розпочати 
оздоровчий сезон лише 348 оздо-
ровниць, тоді як у 2019-му їх бу-
ло 489. Ось що означає не працю-
вати бодай рік. Які літні каніку-
ли очікують школярів цього року, 
«Урядовий кур’єр» аналізував на 
прикладі ситуації, що склалася у 
Рівненській області.

Тепер за кошти 
громади

На Рівненщині з дотриман-
ням карантинних норм та реко-
мендацій санітарних лікарів ді-
тей готові прийняти сім закла-
дів. Серед них — дитячий са-
наторно-оздоровчий комплекс 
«Країна мрій», що в Острозькій 
територіальній громаді, в гар-
ній лісовій місцині. 

«Торік ми єдині в області ри-
зикнули прийняти дітей на од-
ну зміну, в серпні, щоб бодай 
утримати базу, яку створювали 
роками. І — опинилися у збит-
ках, адже відповідно до реко-
мендацій були заповнені лише 
наполовину. Нині підготували 
комплекс до відкриття сезону 
на ентузіазмі наших працівни-
ків — звичайних сільських жи-
телів, які хочуть мати бодай та-
кий, сезонний, заробіток. Ду-
же сподіваємося, що нам-таки 
вдасться відпрацювати бодай 
три зміни, які ми вже розпла-
нували. 

Перша починається з 12 
червня і на прохання дітей буде 
присвячена їхньому улюблено-
му Гаррі Поттеру, друга буде 
музейною, а третя — ювілей-
ною, бо саме в серпні далекого 
вже чорнобильського 1986 ро-
ку ми вперше прийняли дітво-
ру. Відтоді жодного літа не за-
чинялися — навіть торік у ка-
рантин відпрацювали одну змі-
ну. До речі, жодна дитина не за-
хворіла», — розповідає дирек-
тор комплексу патріарх дитя-
чого оздоровлення в Україні 
Іван Дячук.

Щоб так було й цього літа, 
треба вже сьогодні, як мовить-
ся, на марші, вирішити бага-
то проблемних питань. Бо ли-
ше бажання дітей та їхніх бать-

ків тут замало. До речі, телефо-
ни в директора цими днями не 
змовкають — люди активно ці-
кавляться, як оздоровити ді-
тей, що засиділися на асфальті.

Головна проблема, звісно, фі-
нансування. Вартість одного 
ліжко-дня в «Країні мрій» (як 
і в інших закладах області) — 
на рівні 430 гривень. Помножте, 
і вийде чималенька сума. У по-
передні роки, відповідно до об-
ласної програми оздоровлення 
та відпочинку дітей до 2021 ро-
ку, суми на співфінансування 
путівок в оздоровчих закладах 
області надавав обласний бю-
джет. Тепер кошти пропонують 
шукати в територіальних гро-
мадах. Їх на Рівненщині 64, і всі 
працюють напряму із держбю-
джетом. Логічно: чому б грома-
дам не подбати про своїх дітей? 
Втім, навіть на папері власні 
програми оздоровлення розро-
били далеко не всі — не кажу-
чи вже про надання коштів.  

Приміром, Рівненська місь-
ка громада, маючи власний ко-
мунальний заклад «Електронік-
Рівне»,  надає на оздоровлення 
дітей понад 9 мільйонів гривень.

Острозька територіаль-
на громада, що утворилася в 
межах колишнього району, пе-
редбачила пів мільйона. Хоті-
ли більше, каже голова грома-
ди Юрій Ягодка, але не мають 
можливості — занадто бага-
то повноважень делегувала їм 
держава, не підкріпивши їх фі-
нансовим ресурсом. 

Обласна програма 
продовжує діяти

Утім, вважає заступник голо-
ви Рівненської ОДА Людмила 
Шатковська, ресурс  за бажання 
можна віднайти, адже переваж-
ну більшість місцевих бюдже-
тів виконують і навіть перевико-
нують. А за підсумками першого 
півріччя за такої умови їх мож-
на переглядати й відповідно пе-
рерозподіляти кошти. От тільки 
бюджетні сесії в громадах, у кра-
щому разі, пройдуть наприкінці 
липня. Додайте необхідну фінан-
сову бюрократію, і на сезон-2021 
сподіватися тим, хто досі нічого 
не надав, уже не доводиться.    

Оскільки згадана обласна про-
грама діє, чому б не підстрахува-
ти громади, переважна більшість 
яких від початку року опинила-
ся в нових реаліях? Адже облас-
ний бюджет теж щомісяця пере-
виконують. Втім, на цю програму 
в ньому передбачено лише… 450 
тисяч гривень, що нині крапля в 
морі. А в ст. 7 Закону «Про оздо-
ровлення та відпочинок дітей» 
чітко записано: «Місцеві органи 
виконавчої влади та органи міс-
цевого самоврядування у меж-
ах своїх повноважень забезпечу-
ють реалізацію державної полі-
тики у сфері оздоровлення, збе-
реження і розвиток мережі ди-
тячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, поліпшення їх мате-
ріально-технічної бази, кадрово-
го забезпечення, виділення ко-

штів з місцевих бюджетів на ор-
ганізацію оздоровлення та відпо-
чинку дітей, які потребують осо-
бливої соціальної уваги…» Отже, 
відповідальність у самовряду-
вання й виконавчої влади, як ба-
чимо, спільна.

Карантинні умови  
не відміняються

Друга проблема — налагодити 
роботу в карантинних умовах. Це 
непросто, але за бажання можливо.  

«Керуємося постановами го-
ловного державного санітарно-
го лікаря, які передбачають за-
повнення закладів на 50 відсотків 
та роботу персоналу вахтовим 
методом — без виїзду з території 
закладів. До того ж до відкриття 
оздоровниці мають провести ла-
бораторні дослідження води, ме-
догляди всіх працівників, погоди-
ти з нами меню та списки поста-
чальників продукції, аби щонай-
менше за 5 днів до першого при-
їзду дітей ми видали закладо-
ві відповідний паспорт», — каже 

перший заступник начальника 
головного управління Держпрод-
споживслужби області Олек-
сандр Костюк.

Представники ДСНС наголо-
шують на умовах дотримання 
правил протипожежної безпеки, 
які, до речі, постійно змінюють.

Тому нечисленному персона-
лу оздоровчих закладів треба в ці 
дні встигнути багато. А на дода-
чу — пройти атестацію: відповід-
но до постанови Кабміну,  це фор-
ма державного конт ролю за орга-
нізацією роботи.

«За 40 років роботи директо-
ром пройшов не одну атестацію, 
гадаю, успішною буде й ця, бо, 
хоч як складно, працюємо в пра-
вовому полі, з дотриманням усіх 
передбачених законодавством 
вимог, — каже Іван Дячук. — Ко-
рінь проблеми в іншому: дитя-
че оздоровлення перестало бути  
пріоритетом для чиновників різ-
них рівнів. Чим далі, тим більше 
воно стає головним болем нашим 
та самих батьків. Між тим, якщо 
заповнити заклади на 50 відсо-
тків, тоді вартість ліжко-дня має 
бути щонайменше 800 гривень — 
адже і котельня, й лазня працю-
ватимуть! Якщо до нас приїздять 
виключно здорові діти, чому то-
ді завантаженість тільки 50 від-
сотків? Дуже чекаємо на мудре 
рішення державного санітарно-
го лікаря».    

Проблемним є і медогляд пра-
цівників, адже далеко не всі ліку-
вально-профілактичні заклади 
погоджуються це робити навіть 
за гроші. Де їх узяти, теж питан-
ня, хоча законодавством перед-
бачені безкоштовні медог ляди. 
Нелегко знайти, приміром, інже-
нера з охорони праці, насамперед 
через мінімальну оплату пра-
ці та максимально високі штра-
фи за недотримання правил про-
типожежної безпеки. Педагогіч-
ні виші скасували практику для 
студентів, тож  із вожатими теж 
проблеми. Вже не кажу про зно-
ву-таки передбачене законодав-
ством двотижневе навчання пе-
дагогічного та медичного персо-
налу оздоровчих закладів до по-
чатку сезону.

Щоб діти влітку могли відпочити, територіальні громади мають долучитися до цієї справи і грошима,  
і участю в оздоровчих програмах 

Насамкінець. І все-таки на початку червня діти нарешті зможуть за-
лишити асфальт, хоча далеко не всі. На Рівненщині планують роботу при-
шкільних таборів із двотижневим денним перебуванням у 97 школах. Чи 
можна назвати це повноцінним оздоровленням, як на мене, велике питан-
ня.

До речі, на Рівненщині 170 тисяч дітей шкільного віку, з них близько 130 
тисяч — пільгові категорії, які підлягають першочерговому оздоровленню. 

27 травня відбудеться все українська селекторна нарада з питань орга-
нізації літнього дитячого оздоровлення-2021. Усі з нетерпінням очікують 
адекватних рішень офіційного Києва.
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Юрій Бубес –– співрозробник 
багатьох законопроєктів, 
які стосуються захисту 
вітчизняних виробників



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua4 

ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
ДОКУМЕНТИ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Положення про стипендії 
Президента України для видатних та молодих 

і перспективних спортсменів України з 
олімпійських видів спорту та їх тренерів

1. Внести до Положення про стипендії Президента України для видатних та моло-
дих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів, 
затвердженого Указом Президента України від 13 листопада 2019 року № 844 «Про 
стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів 
України з олімпійських видів спорту та їх тренерів», такі зміни:

1) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:
«2. На здобуття стипендій Президента України висуваються спортсмени зі скла-

ду збірних команд України, які зайняли в поточному році перше — третє місце на 
Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу або Єв-
ропи серед молоді (або у найближчій до дорослих віковій групі), та їх тренери, а та-
кож спортсмени, які зайняли перше — третє місце на Юнацьких Олімпійських іграх, 
чемпіонатах світу або Європи серед юніорів (юніорок) з олімпійських видів спорту в 
олімпійських номерах програми з додержанням умов, правил та вимог, аналогічних 
проведенню останніх Олімпійських ігор або визначених на наступні Олімпійські ігри»;

2) у тексті Положення слова «Міністерство культури, молоді та спорту України» 
в усіх відмінках замінити словами «Міністерство молоді та спорту України» у відпо-
відному відмінку.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
21 травня 2021 року
№ 207/2021

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання Наглядової ради  

Державного концерну «Укроборонпром»
Відповідно до статті 5 Закону України «Про особливості управління об›єктами дер-

жавної власності в оборонно-промисловому комплексі» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Припинити повноваження члена Наглядової ради Державного концерну «Укр-

оборонпром» В. Горбуліна.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 7 жовтня 2019 року № 734 «Про членів Наглядової 

ради Державного концерну «Укроборонпром»;
Указ Президента України від 11 жовтня 2019 року № 747 «Про внесення зміни до 

Указу Президента України від 7 жовтня 2019 року № 734»;
Указ Президента України від 25 січня 2020 року № 23 «Питання Наглядової ради 

Державного концерну «Укроборонпром»;
Указ Президента України від 19 червня 2020 року № 242 «Питання Наглядової ра-

ди Державного концерну «Укроборонпром»;
Указ Президента України від 6 жовтня 2020 року № 424 «Питання Наглядової ради 

Державного концерну «Укроборонпром».
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
21 травня 2021 року
№ 208/2021

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про членів Наглядової ради  

Державного концерну «Укроборонпром»
Відповідно до статті 5 Закону України «Про особливості управління об’єктами дер-

жавної власності в оборонно-промисловому комплексі» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Призначити членами Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром»:
МИЛОВАНОВА Тимофія Сергійовича (за згодою);
НОСОВА Олександра Григоровича (за згодою);
ШУРМУ Ростислава Ігоровича (за згодою).
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
21 травня 2021 року
№209/2021

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 травня 2021 р. № 495 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про Державну інспекцію енергетичного 

нагляду України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, за-

твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 77 «Де-
які питання Державної інспекції енергетичного нагляду України» (Офіційний вісник 
України, 2018 р., № 18, ст. 610), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 травня 2021 р. № 495

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про Державну інспекцію  

енергетичного нагляду України
1. У підпункті 2 пункту 4:
1) абзац восьмий після слів «дотриманням встановленого» доповнити словами 

«нормативно-правовими актами та»; 
2) абзац одинадцятий після слів «нормативних документів» доповнити словами 

«, норм і правил». 
2. Пункт 5 доповнити підпунктом 9 такого змісту:
«9) забезпечує в установленому порядку самопредставництво Держенергонагля-

ду в судах та інших органах через осіб, уповноважених діяти від його імені, зокре-
ма через посадових осіб юридичної служби апарату Держенергонагляду, а також за-
безпечує представництво інтересів Держенергонагляду в судах та інших органах че-
рез представників.».

3. У пункті 6:
1) у підпункті 1 слова «відповідних нормативно-правових актів та  нормативних 

документів» замінити словами «нормативно-правових актів, норм і правил»;
2) підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) видавати учасникам ринку електричної енергії та суб’єктам відносин у сфе-

рі теплопостачання обов’язкові для виконання розпорядчі документи щодо усунен-
ня порушень вимог нормативно-правових актів, норм і правил з питань технічної екс-
плуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних, теплових, те-
пловикористальних установок і мереж, експлуатації, проектування, будівництва, під-
твердження готовності до роботи теплових, тепловикористальних установок і мереж, 
користування енергією у сфері теплопостачання;»;

3) у підпункті 4 слова «нормативних документів» замінити словами «норм і пра-
вил», а слова «та будівництва» — словом «, будівництва»;

4) підпункт 13 викласти в такій редакції: 
«13) застосовувати відповідно до закону штрафні санкції до учасників ринку елек-

тричної енергії та суб’єктів відносин у сфері теплопостачання за порушення вимог 
нормативно-правових актів, норм і правил з питань технічної експлуатації електрич-
них станцій і мереж, технічного стану електричних, теплових, тепловикористальних 
установок і мереж, експлуатації, проектування, будівництва, підтвердження готов-
ності до роботи теплових, тепловикористальних установок і мереж, користування 
енергією у сфері теплопостачання;».

Копійка гривню береже
ПРІОРИТЕТ. Лідер галузі Сумське обласне управління лісового 
та мисливського господарства отримує економічний 
зиск завдяки новітнім технологіям, винаходам і сучасним 
методам організації праці 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Коли у начальника 
Сумського обласно

го управління лісового та 
мисливського господарства 
Віктора Чигринця запиту
ють, які складові економіч
них та інших успіхів колек
тиву, керівник неодмінно 
наголошує на вмінні раху
вати і бачити майбутній ре
зультат такого підрахунку. 
Кожна цифра може багато 
чого не лише розповісти, а 
й підказати. Що саме має 
на увазі досвідчений керів
ник і організатор лісогоспо
дарського виробництва? 

Ліс рубають — 
новий саджають

Для лісівників основ
ний ресурс — деревина, 
яку заготовляють під час 
рубок задля формуван
ня і оздоровлення лісів. За 
останні 5 років на Сумщи
ні площа стиглих і пере
стійних насаджень зросла 
в півтора раза, відповід
но збільшилися запаси де
ревини. Щороку середній 
приріст деревини на лісо
вому гектарі становить по
над 4 кубічних метри, тоб
то стволова маса прирос
тає більш як на мільйон 
кубометрів. Лісівники за
готовляють понад 700 ти
сяч кубометрів дереви
ни, або річний приріст ви
користовують на 70%. Для 
порівняння: у Європі цей 
показник становить  80—
90%.

Лісозаготівлі ведуть з 
широким запровадженням 
природозберігаючих тех
нологій. Застосовують лі
совозні причепи з гідрома
ніпулятором фірми «Вей
мер», сучасні автопоїз
ди МАЗ, обладнані при
чепами та гідроманіпуля
торами, а на валці лісу ви
користовують ланцюгові 
бензопили фірм «Штіль», 
«Хускварна». Наприклад, 
нижньоскладські роботи у 
Кролевецькому лісомис
ливському господарстві 
організували на базі су
часного перенавантажува
ча на гумовому ходу «Ка
терпілер».

Пріоритетний напрям 
використання деревини — 
поставка її на внутрішній 
ринок для потреб вітчиз
няних споживачів, значна 
її частина — понад 200  ти
сяч кубометрів — переро
бляється на власних по
тужностях.

Деревину обробляють з 
використанням сучасних 
технологій та новітнього 
обладнання, що дає змо
гу випускати конкуренто
спроможну продукцію, яка 
відповідає українським та 
міжнародним стандартам. 
Це зокрема паркетні інду
стріальні ламелі, штучний 
паркет, облицювальна до
щечка, дошка для підлоги, 
блокгаузи, столярні та су
венірні вироби, обрізні пи
ломатеріали тощо.

До слова, виробництво 
— безвідходне, адже кот
ли працюють на відходах 
лісопиляння, забезпечу
ючи дешеве тепло як для 
виробничих, так і побуто
вих потреб. Це щороку за
ощаджує понад 12 мільйо
нів гривень. А у Свеському 
лісгоспі з відходів лісопи
ляння випускають палив
ні гранули — пелети, від 
яких додатково мають по
над 2,2 мільйона гривень 
доходу.  

Тріска 
економить газ

Особливо клопітний у 
погодному і витратний в 
економічному розумінні   
осінньозимовий сезон. На 
певному етапі ціновий га
зовий зашморг унеможли
вив нарощування доход
ної складової, тож довело
ся шукати кардинальний 
вихід. І його знайшли. Вже 
понад 15 років 36 котелень 
лісогосподарських під
приємств використовують 
альтернативні види пали
ва — відходи лісопиляння. 
Окрім тепла і безвідход
ного виробництва, за рік 
вдається  заощаджувати 
більш як мільйон гривень.

Так, недавно у Середи
ноБудському та Шост
кинському лісгоспах вста
новили 2 додаткових по
тужних енергозберігаю
чих котли КРІГЕР КВм 
(а)082 з механічною по
дачею сипучого палива, 
що дало змогу не тільки 
розв’язати опалювальну 
проблему, а й розширити 
виробничі потужності. 

Як говорить директор 
Шосткинського лісгоспу 
Микола Бут, новинка чу
дово вписалася у котель
ний комплекс механіч
ної лісової дільниці, де зо
середжене виробництво. 
А за словами його коле
ги Олександра Плужни
кова з СерединоБудсько
го лісництва, де останніми 
роками встановили дві су
шильні камери LUKA75, 
відтепер є стовідсоткова 
гарантія безперебійнос
ті виробництва і подачі те

пла до будівель. Це лише 
кілька прикладів, наскіль
ки успішно працюють ін
вестиції, даючи змогу з ча
сом нарощувати доходи.

Так, упродовж минуло
го року капітальні інвес
тиції державних підпри
ємств обласного управлін
ня лісового та мисливсько
го господарства становили 
майже 17 мільйонів гри
вень.

Дороги дорого 
коштують

Аналізуючи складові 
економічних успіхів, вар
то наголосити також на до
рогах. Тактак, саме лісо
вих дорогах, без яких годі 
уявити ефективну роботу. 
До того ж дороги — важ
лива рекреаційна складо
ва, зручне сполучення між 
населеними пунктами, ін
ші вигоди. 

Як розповів Віктор Чи
гринець, цим питанням по
чали займатися ще 2008го.  
Відтоді прокладено понад 
250 кілометрів, які можна 
назвати справжніми магі
стралями. Зараз своєрідні 
дорожні новосілля справи
ли і продовжують справ
ляти в усіх без винятку 
лісгоспах управління. До 
того ж це не якісь вузень
кі, нашвидкуруч вимощені 
полотна — такі асфальтів
ки можуть становити гідну 
конкуренцію навіть окре
мим автобанам. 

І нинішнього року запла
новано облаштувати 9,2 км 
земляного полотна, 7,4 —  
з твердим покриттям, а 
на двох кілометрах твер
де покриття реконстру
ювати. Звісно, це не оста
точна дорожня крапка, бо, 
як вважають в управлінні, 
справжні дороги ніколи не 
закінчуються. 

На допомогу 
прийшов «Бобер»

У колективі лісівників 
є і свої винахідники, за
вдяки роботі яких вдаєть
ся заощаджувати додат
кові кошти. Так, нещодав
но у Державному реєстрі 

України з’явився відпо
відний запис про агрегат 
«Бобер», змайстрований 
лісівниками Охтирсько
го лісгоспу. Уже сама на
зва машини для понижен
ня пеньків свідчить про 
її надзвичайну працез
датність. «Бобер» успіш
но пройшов випробування 
і сьогодні став незамінним 
при виконанні цієї важли
вої технологічної операції.

Як говорить дирек
тор Охтирського лісгоспу 
Юрій Римар, роботу над 
агрегатом за авторським 
проєктом лісівники розпо
чали кілька років тому, по
заторік вперше випробу
вали його під час підготов
ки лісосік на ділянках ви
рубок головного користу
вання, де техніка зареко
мендувала себе на відмін
но. А вже сьогодні агрегат 
здобув загальноукраїн
ське визнання.

Пристрій агрегатуєть
ся з трактором МТЗ82, 
його обслуговують трак
торист і оператор, які для 
зрізання пеньків викорис
товують стрічкову пилу 
завширшки 35 міліметрів, 
завдовжки 4,2 метра, за
хватом пропилу 800 мілі
метрів. Двигун внутріш
нього згорання споживає 
за зміну 5 літрів бензину, 
а трактор — 15 літрів ди
зельного пального, що над
звичайно економно і ефек
тивно порівняно з попере
дньою трудомісткою і за
тратною технологією.

Як повідомили в управ
лінні, лісівникивинахід
ники продовжують пошу
ки, готуючи нові виробни
чі розробки. Тож можна не 
сумніватися, що після «Бо
бра» будуть інші машини 
та агрегати, які не тільки 
удосконалять ті чи ті про
цеси, а й заощадять чима
лі кошти для розвитку га
лузі.  

Ось така загальна еко
номічна арифметика сум
ських лісівників, на якій 
постійно наголошує Вік
тор Чигринець. Її резуль
тат зримий, конкретний і  
повчальний для багатьох 
господарників.

«Бобер» віртуозно «голить» пеньки будь-якої складності
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УКРАЇНСЬКА ЛУГАНЩИНА

«Як парость виноградної лози,  
плекайте мову»
ДОНБАС СТАЄ БЛИЖЧИМ. Для вчителів-словесників Кремінського ліцею №5  Луганської області 
дуже актуальні ці слова Максима Рильського 

Тамара УМАНСЬКА,  
вчителька української  

мови і літератури, 
для «Урядового кур’єра»

До творчого тандему вчи-
телів української мо-

ви Кремінського ліцею №5 
входять натхненниця те-
атральної студії «КЛАС» 
(клуб любителів і амато-
рів сцени) Лідія Щолок, за-
ступниця директора, вчи-
телька профільних класів 
української філології Оль-
га Назарко, керівниця до-
слідників української мо-
ви в межах Малої академії 
наук України Тетяна Токар 
та керівниця секції «Укра-
їнська література» очно-
заочної школи Луганської 
філії Малої академії наук 
учнівської молоді Тамара 
Уманська. Разом ми вирос-
тили не одне покоління пал-
ких шанувальників та зна-
вців рідної мови на Донбасі.

«КЛАС» 
демонструє клас

Лідія Щолок у своєму ар-
сеналі має безліч педагогіч-
них інновацій, зокрема те-

атральну педагогіку. За до-
помогою яскравого коло-
ритного художнього слова 
та виконавчої майстернос-
ті її вихованці мають при-
хильників не лише в Укра-
їні, а й у Європі, бо серед 
них є переможці та лауреа-
ти Міжнародного фестива-
лю в Польщі «Парад зірок» 
(Краків, квітень, 2020).

Студія існує 20 років, і 
весь цей час вихованці па-
ні Лідії виступають на сце-
нічних майданчиках На-
ціонального академічного 
драматичного театру іме-
ні Івана Франка (м. Київ),  
Луганського педагогічного 
університету імені Тараса 
Шевченка (м. Луганськ, до 
війни 2014 року), об’єднань 
ВУТ «Просвіта» (м. Львів, 
м. Кремінна), Національної 
спілки письменників Укра-
їни (м. Київ), Будинку ди-
тячої творчості, Центру до-
звілля, центральній площі 
міста, біля барельєфа Та-
раса Шевченка на алеї Ге-
роїв України (м. Кремін-
на), у храмах (м. Кремінна, 
м. Львів, с. Крехів, м. Жовк-
ва). Вони постійні учасни-
ки міських та районних за-

ходів, як-от День Прапора 
України, День миру, День 
Соборності, День пам’яті 
Героїв Небесної Сотні, 
Шевченківські дні, ювілеї 
української поетеси Ганни 
Гайворонської. 

Мінівистави студія 
«КЛАС» представляла пе-
ред воїнами та волонтера-
ми, учасниками відкрит-
тя Музею янголів, заходів 
ГО «Громадянський кор-
пус», на відкритті Хрес-
та єдності-2016. Виконав-
ською майстерністю, артис-
тизмом, яскравою самобут-
ністю студійців у межах їх-
ніх гастролей «Схід і захід 
разом» (літо 2015), проєк-
ту «Виховуємо національно 
свідому особистість засоба-
ми театрального мистецтва 
в інноваційному освітньому 
просторі», програми обміну 
освітніми просторами між 
Львівською та Луганською 
областями «Змінимо краї-
ну разом» захоплювалися 
сотні глядачів Кремінщини, 
Луганщини, Києва, Львова, 
Жовкви, Крехова. 

Про сучасні події на Лу-
ганщині повідали кремін-
ці у Народному домі «Про-

світи» села Козьова Стрий-
ського району та акаде-
мічній гімназії міста Ско-
ле Львівської області. Свої 
надбання колектив презен-
тував у творчій майстерні 
«Моя душа в полоні слова» 
(листопад 2018 року), звіт-
ному концерті — театраль-
ній подорожі «Від Києва до 
Диканьки», у другому про-
єкті  «Плекаємо загально-
людські та національні цін-
ності засобами театральної 
педагогіки в інноваційному 
освітньому просторі» (2019). 
Цього року юні театрали 
вдосконалилися у виконан-
ні творів Тараса Шевчен-
ка та Лесі Українки, навіть 
виконали репбіографію Лесі 
Українки в межах Усеукра-
їнського флешмобу «Слово, 
чому ти не твердая криця?» 

Улітку 2015 року студій-
ці та лідери учнівської кра-
їни «СХІД» започаткували 
акцію із підписами прапо-
рів України «Воїне, напиши 
слова побажання на прапо-
рі українській дитині». Цей 
стяг подорожував Укра-
їною і нині зберігається в 
Кремінському краєзнавчо-
му музеї. Згодом діти вирі-
шили й самі писати поба-
жання воїнам на прапорах 
і передавати їх на передо-
ву, зокрема в 58 ОМБР. Під 
час освітнього обміну 2018 
року до кремінських гім-
назистів приєдналися од-
нолітки із Львівщини. Тож 
два прапори України ліде-
ри учнівського самовряду-
вання країн «СХІД» і «ЗА-
ХІД» передали у військову 
частину, яка дислокується 
на Луганщині, вихідцям зі 
Львівщини.

Рідне слово
Не залишиться байду-

жим до краси рідного сло-
ва будь-хто, якщо він хоч 
раз побував на дивовижних 
уроках української мови і 
літератури вчительки ви-
щої кваліфікаційної катего-
рії Ольги  Назарко. А її ко-
лега старша вчителька Те-
тяна Токар разом з учня-

ми полюбляє досліджува-
ти походження кремінських 
прізвищ, порівнювати мову 
східноукраїнської письмен-
ниці Ганни Гайворонської 
та західноукраїнської Марії 
Матіос, які гідно представ-
лені на обласному та все-
українському рівнях. Педа-
гогиня виховала не одного 
переможця конкурсів зна-
вців української мови імені 
Петра Яцика і Тараса Шев-
ченка.

Авторка опікується тра-
єкторією розвитку обда-
рованої особистості, то-
му підготувала перемож-
ців обласних і всеукраїн-
ських конкурсів-захистів 
дослідницьких робіт МАН 
з української літератури 
з вивчення поетичної мови 
Ганни Гайворонської, ког-
нітивної лінгвістики, ген-

дерного літературознав-
ства. Можу з гордістю ска-
зати, що серед них лауре-
ат президентської стипен-
дії за 2021 рік Ярослав Та-
расов. 

Однак лише театраль-
ною педагогікою, проєк-
тами, дослідницькою ро-
ботою діяльність словес-
ників Кремінського лі-
цею №5 не обмежується. 
Передусім для нас важ-
ливо виплекати унікаль-
ну мовну особистість. То-
му серед наших вихован-
ців — переможці облас-
них етапів олімпіад,  кон-
курсів учнівської творчос-
ті, присвячених Шевчен-
ківським дням, регіональ-
них конкурсів «Чому я по-
важаю професію військо-
вого?», «Борітеся — побо-
рете», «Солов’їні далі». 

Після сюжету в новинах
У ПАМ’ЯТІ НАРОДНІЙ. За свій край гинуть самі донбасівці

Олександр КРЮЧКОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Російська вояччина знову по-
рушує режим тиші, постійно 

вчиняючи провокації та обстрілю-
ючи позиції ЗСУ. Майже щотиж-
ня Україна втрачає через це ко-
гось зі своїх захисників. З почат-
ку 2021 року на Донбасі загинули 
вже понад 40 наших військових. 
Серед них 45-річний боєць ООС 
житель міста Кремінна Луган-
ської області Дмитро Бухтіяров. 
Він проходив військову службу 
за контрактом у різних підрозді-
лах Збройних сил з 2015 року. 12 
березня 2021-го життя хоробро-
го воїна обірвала куля російсько-
го снайпера.

У загиблого у Кремінній зали-
шилися дружина і двоє дітей. По-
хорони Дмитра Бухтіярова зняли 
журналісти корпункту ТВ Еспре-
со. Після того як про них розпові-
ли в новинах, з’ясувалося, що у 
Дмитра Бухтіярова з селі Роздо-
лівка Близнюківського району на 
Харківщині є ще 12-річна дочка 
Дарина. Завдяки телебаченню 
дів чина, до речі, дуже схожа на 
тата, дізналася про його загибель. 

«Звісно, в житті всяке трапля-
ється, — розмірковує керівник 
громадсько-волонтерської орга-
нізації «Громадянський корпус» 
в Луганській області Олена Сте-
ценко. — Але те, що рідна дочка 
загиблого героя дізналася про 
нього, — добре. Хочу підкресли-

ти велику роль ЗМІ, насамперед 
телебачення, в оперативному ін-
формуванні населення. Для Лу-
ганської області це має величез-
не значення. На жаль, про справ-
жнє життя українського Донба-
су Україна знає нині дуже мало. 
До речі, розповідь про загиблого 
Дмитра Бухтіярова була остан-
ньою: після неї корпункт ТВ 
Еспресо на Луганщині було за-
крито. І це печально, бо там жи-
вуть такі самі українці, як і в ін-
ших областях. Вони не лише вою-
ють на фронті, а й працюють на 
підприємствах, живуть актив-
ним громадянським життям і хо-
чуть, щоб їх почули краяни».

Підписуюся під словами пані 
Олени.

Учасники вистави «Від Києва до Диканьки» 

Переможці Луганського обласного конкурсу «Поезія 
народів світу»

Дарина вже доросла і дуже схожа  
на тата

Таким Дмитро Бухтіяров 
залишиться для близьких  
та знайомих назавжди
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АКТУАЛЬНО

  «Єдиний запобіжний захід від руйнування 
рекреаційних зон в Україні — чітка  

й узгоджена із громадою містобудівна 
документація»

У санаторно-курортній та ре-
креаційній галузі окупність 

проєкту корелюється із проєк-
тами готельного бізнесу та при-
ватної медичної  практики. У се-
редньому для готелів це  7—15 
років (що вищий клас готелю, то 
більший термін), а для великих 
приватних медцентрів — 8—10 
років. Для порівняння: окупність 
інвестицій у житлове будівни-
цтво коливається в межах 2—4 
років. Тому в Україні інвестують 
переважно в житлове будівни-
цтво, яке фінансується за раху-
нок внутрішніх інвестицій (ко-
шти громадян становлять понад 
50%). 2020 року українці інвесту-
вали в будівництво житла понад 
20 мільярдів гривень (2019-го — 
майже 33 мільярди). Інвестуван-
ня у проєкти готелів, медуста-
нов та курортно-рекреаційні за-
клади здійснюють здебільшого 
за рахунок коштів інвестфондів 
та закордонних інвестицій. Про 
те, що потрібно робити, щоб дов-
гострокові проєкти стали прива-
бливими, «Урядовому кур’єрові» 
розповідає голова Координацій-
ної ради з вирішення проблем-
них питань містобудування Оле-
на ШУЛЯК. 

— Пані Олено, які важелі впли
ву, пільги тощо має застосову
вати держава (місцеві органи 
самоврядування) для сприян
ня інвестиційних проєктів у ре
креації? 
— Для створення привабливо-
го інвестклімату, залучення ко-
штів у розвиток рекреаційних 
зон держава має максимально 
сприяти зниженню ризиків та 
захисту інвесторів. Через опір 

заскорузлої системи ця  робо-
та просувається значно повіль-
нішими темпами, ніж хотілося. 
Щоб зацікавити інвесторів і від-
почивальників до відвідання ре-
креаційних зон із цього року по-
чинаємо реалізувати програму 
«Велика реставрація», спрямо-
вану на відродження пам’яток 
культурної й архітектурної 
спадщини.

Оновлення і відкриття місто-
будівної документації в місцевих 
органах влади та самоврядуван-
ня — важлива тема для будь-
якої громади та інвестора, який 
має отримати інформацію про 
наявний рекреаційний потенці-
ал України. Щоб розв’язати про-
блему нестачі коштів у місце-
вої влади на оновлення вже зга-
даної містобудівної документа-
ції, торік ми внесли зміни до  за-
конодавства про можливість 
залучення коштів міжнарод-
ної техдопомоги на такі потре-
би. Мін’юстом реалізував кіль-
ка проєктів, які мають захисти-
ти інвесторів від рейдерства.

Місцева влада може залучити 
до відкриття України та її уні-
кальних можливостей потуж-
ний державний інструментарій. 
Зокрема, підвищити інвести-
ційну привабливість вітчизня-
ної санаторно-курортної галузі 
можна за рахунок розширення 
пакета медпослуг для україн-
ців і внесення в них реабілітації 
на вітчизняних курортах. Має-
мо унікальні курорти в одесько-
му Куяльнику. Мінеральні во-
ди Карпат можуть конкурува-
ти з такими самими в Карлових 
Варах. Зауважте: радонове лі-
кування застосовують лише у 

двох країнах Європи — Греції 
та Україні. 

— Які ще чинники важливі для 
повноцінної реалізації інвест
проєктів у рекреації?
— Досвід всесвітньо відомих ку-
рортів Мертвого моря Ізраїлю 
чи водолікувальних міст у Че-
хії та Німеччині переконує, що 
складові їхнього успіху — це су-
купність логістичних можли-
востей, історичних пам’яток по-
ряд та інформаційна відкритість. 
Щоб інвестиції прийшли в ре-
креаційну зону, точніше, грома-
ди,  потрібно відкривати Україну 
для інвесторів, туристів і самих 
українців. Чудовий приклад та-
кого просування на міжнародній 
арені — Чорнобильський раді-
аційно-екологічний біосферний 
заповідник. 

На жаль, багато з наших ре-
креаційних зон — Сиваш із гря-
зелікуванням, Хмільник з уні-
кальними радоновими ванна-
ми чи карпатські курорти з ре-
абілітацією мінеральними вода-
ми — лежать не на найбільших 
державних трасах. Щоб зро-
бити ці курорти привабливими 
для інвестора, важливо створи-
ти високо якісну логістичну інф-
раструктуру. Відремонтувати 
й прокласти дороги, розвива-
ти аеропорти й авіасполучен-
ня, відродити водний транспорт. 
Тобто зробити зручним для тих, 
хто хоче відпочити та підліку-
ватися. І саме держава взяла 
на себе цю складову державно-
приватного партнерства, запо-
чаткувавши програму «Велике 
будівництво».

— Які чинники збільшують 
термін окупності таких проєк
тів?
— На їхню окупність негативно 
впливають складнощі з підклю-
ченням до мереж постачання во-
ди та енергії. На жаль, реформа 
держархбудконтролю 2020 ро-
ку не розв’язала проблем, то-
му ми спільно з командою Мін-
регіону намагаємося налагодити 
ефективні процедури і знищити 
корупцію. Попри намагання  на-
вести лад з містобудівною доку-
ментацією на місцевому рівні (де  

слід визначити рекреаційні зо-
ни для розвитку курортно-сана-
торної системи), багато питань, 
на жаль, залишаються не вирі-
шеними. 

— Що заплановано зробити в 
законодавчому полі, щоб уря
тувати рекреаційні зони від ни
щівного буму житлової забудо
ви?
— Єдиний запобіжний захід 
від руйнування та знищення 
рекреаційних зон і культур-
ної спадщини — повна, чітка 
та узгоджена з усіма жителя-
ми громади містобудівна до-
кументація. Саме цей пакет 
документів із прозорими, зро-
зумілими та обов’язковими 
для всіх правилами та обме-
женнями не дасть змоги зни-
щити рекреаційний потенціал 
громади.

Саме напрацьовуємо зміни в 
системі архітектурно-будівель-
ного контролю, які передбача-
тимуть посилення моніторингу 
за діяльністю та запровадження 
посиленої, зокрема криміналь-
ної та майнової, відповідальнос-
ті для всіх учасників ринку в ра-
зі порушення. 

Передбачаємо обов’язкову 
персональну відповідальність 
для учасників ринку на кожно-
му етапі, яку буде покладено 
на забудовників і представни-
ків держвлади й місцевого само-
врядування. За нашою концеп-
цією (її в червні планують заре-

єструвати як законопроєкт), уся 
інформація стане відкритою, до-
ступною і прозорою. Це дасть 
змогу кожному громадянино-
ві контролювати діяльність вла-
ди та відстежувати будь-які по-
рушення закону чи прав грома-
ди. Обізнаний — означає озбро-
єний, і громада оперативно змо-
же відреагувати на порушення 
та зупинити знищення рекреа-
ційної зони.

— Які закордонні практики зі 
збереження рекреаційних зон 
мрієте втілити в нашій країні?
— Досвід Чехії, Греції, Іспанії, 
Швейцарії, Німеччини — це на-
бір потужних кейсів у сфері роз-
витку курортного та рекреацій-
ного потенціалу країни. Кожен 
з них унікальний і заслуговує 
на вивчення та впровадження в 
Україні. Мені імпонує ідея роз-
витку курортів Мертвого моря. 
Свого часу їх представники, роз-
повідаючи про лікувальні та ре-
абілітаційні можливості, каза-
ли: «Лікують не курорти, а сама 
Свята земля».

Ми повинні пишатися й роз-
вивати наші рекреаційні можли-
вості, а не консервувати їх. Від-
критість та заохочення інвесто-
ра, туриста, відпочивальника — 
це важливо. Влада і громада по-
винні об’єднуватися навколо цих 
цілей. 

Вікторія КОВАЛЬОВА 
для «Урядового кур’єра»

Голова Координаційної ради  
з вирішення проблемних 

питань у сфері містобудування 
Олена ШУЛЯК

ДОСЬЄ «УК»
Олена ШУЛЯК. Народилася 1976 року в Києві. 1997-го закінчила  Укра-

їнський транспортний університет за спеціальністю «Економіка і управлін-
ня в будівництві». 2005 року здобула в  Міжнародному інституті менедж-
менту освітній ступінь магістра у бізнесадмініструванні, а 2012-го закінчи-
ла Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеці-
альністю «Психологія». 

Підприємницьку діяльність розпочала 1999 року як сертифікований ау-
дитор, власник і директор ТОВ «Аудиторська фірма «Стандарт». У фінан-
сово-промисловій групі  Midland Group працювала з 2000 року: пройшла 
шлях від аудитора до гендиректора (2007) і власника (2018). У 2014—2015 
роках  очолювала наглядову раду Української будівельної спільноти. Член 
правління, керівник сектору «Будівництво офісу ефективного регулюван-
ня» (BRDO), співзасновник Спілки українських підприємців. 

З 2019 року — народний депутат України. Указом Президента України 
від 29 грудня 2020 року її призначено головою Координаційної ради з вирі-
шення проблемних питань у сфері містобудування.

Практики переможців як мотивація до дії
Відділ аналітики  

«Урядового кур’єра»

ВЛАДА І ГРОМАДА. Дня-
ми на вебінарі «Успішно реалі-
зовані громадські ініціативи та 
проєкти –– індикатор взаємо-
дії влади та громади» відбув-
ся обмін кращими практиками 
місцевого самоврядування. Як 
зазначає офіційний сайт Мініс-
терства розвитку громад та те-
риторій, в онлайн-заході взяли 
участь представники Мінрегіо-
ну, Ради Європи, народні депу-
тати, фіналісти конкурсу «Кра-
щі практики місцевого само-
врядування» 2020 року, екс-
перти.

 «Символічно, що конкурс 
проводять з початку реформи 
децентралізації. З кожним ро-

ком дедалі більше громад до-
лучаються до нього. Завдяки 
цьому ми можемо, з одного бо-
ку, активізувати місцеве само-
врядування, з іншого –– ство-
рюємо банк кращих практик. 
Адже обмін ними –– це ресурс, 
який сприяє розвитку місцево-
го самоврядування», –– зазна-
чив заступник міністра розви-
тку громад та територій Украї-
ни В’ячеслав Негода.

Під час вебінару представ-
ники двох громад, що стали 
переможцями конкурсу 2020 
року, презентували свої прак-
тики. Зокрема Новопсковська 
громада Луганської облас-
ті торік перемогла у номінації  
«Створення найкомфортніших 
умов для активізації та згурту-
вання жителів». Цього вдало-

ся досягти завдяки постійному 
діалогу –– громада має сторін-
ки у соціальних мережах, про-
водить онлайн-опитування, 
заохочує місцевих жителів по-
давати петиції та брати участь 
у колективних заходах. 

Ще одна громада –– До-
брославська (Одеська об-
ласть) –– отримала перемо-
гу завдяки ініціативі «Ярма-
рок молодіжних проєктів як 
яскравий приклад ефектив-
ної співпраці влади, грома-
ди і бізнесу». Загалом грома-
да втілила 13 громадських іні-
ціатив у межах проєкту щодо 
залучення молоді до суспіль-
но корисної діяльності. Захо-
ди профінансували мецена-
ти –– представники місцево-
го бізнесу. 

Окрім вказаних громад, у 
темі «взаємодія влади та гро-
мади» серед переможців 2020 
року 14 практик, які представ-
ляють 13 областей.

Нагадаємо, у 2020 році з 
усіх областей України на кон-
курс надійшло  168 заявок, з 
них 39 проєктів стали пере-
можцями.

Вебінар  організувало  Мі-
ністерство розвитку громад та 
територій України разом з Ко-
мітетом Верховної Ради Укра-
їни з питань організації дер-
жавної влади, місцевого са-
моврядування, регіонально-
го розвитку та містобудуван-
ня за підтримки Програми Ра-
ди Європи «Децентралізація і 
реформа публічної адміністра-
ції в Україні.

Конкурс молодіжних проєктів «Небайдужі»  став одним  
із найуспішніших не тільки в громаді, а й Україні
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ДОКУМЕНТИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України  
від 14 травня 2021 року «Про застосування персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
Відповідно до статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про застосування персональ-

них спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається).
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на 

Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м.Київ
21 травня 2021 року
№203/2021

Введено в дію
Указом Президента України

від 21 травня 2021 року № 203/2021
РІШЕННЯ 

Ради національної безпеки і оборони 
України від 14 травня 2021 року 

Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
1. Підтримати внесені Кабінетом Міністрів України та Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
2. Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до:
1) фізичних осіб згідно з додатком 1;
2) юридичних осіб згідно з додатком 2.
3. Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити реалізацію і мо-

ніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунк-
том 2 цього рішення.

4. Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Амери-
ки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ
Додаток 1

до рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 14 травня 2021 року «Про застосування персональних 
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 

(санкцій)»
ФІЗИЧНІ ОСОБИ,  

до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)

№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 
дані (дата народження, громадянство),  

посада/професійна діяльність

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України 

«Про санкції»)

Строк  
застосуваня

1. Воронін Євген Ростиславович (рос.: ВОРО-
НИН Евгений Ростиславович), 03.11.1946 
р.н., уродженець Російської Федерації, про-
живає у Російській Федерації, кандидат юри-
дичних наук, професор кафедри міжнарод-
ного права російської організації – «МГИ-
МО МИД РФ», провідний науковий співро-
бітник російської організації – «Центр ев-
ро-атлантической безопасности Институ-
та международных исследований МГИМО 
МИД РФ»

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) заборона участі в приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
6) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелек-
туальної власності; 
7) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних дер-
жав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Три роки

2. Аксьонов Сергій Валерійович
(Аксёнов Сергей Валериевич).
народився 26.11.1972 у м.  Бєльці, Молдав-
ська РСР, 
громадянин Російської Федерації. 
Зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Сім-
ферополь, вул. Героїв Сталінграда, 35, 
кв. 231.
Особа, яка переховується від органів досу-
дового слідства, суду, розшукується за ч.1 
ст.109, ч. 3 
ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 Кримінально-
го кодексу України.
Очолює окупаційну адміністрацію РФ, що 
здійснює управління тимчасово окупованою 
територією України в АР Крим, як т. зв. «гла-
ва Республіки Крим» 

1) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, вста-
новленим цим Законом: блокування інтернет-провайдерами до-
ступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів:
«82.mchs.gov.ru»,
«82.mvd.ru»,
«82.rkn.gov.ru»,
«82.rospotrebnadzor.ru»,
«82.мвд.рф»,
«82reg.roszdravnadzor.ru», 
«armgov.ru»,
«crimea.gov.ru»,
«crimea.izbirkom.ru»,
«djankoiadm.ru»,
«dzhankoy.rk.gov.ru»,
«epp.genproc.gov.ru/web/proc_91»,
«evp.rk.gov.ru»,
«feo.rk.gov.ru»,
«intrud.rk.gov.ru»,
«krym.fas.gov.ru»,
«mchs.rk.gov.ru»,
«meco.rk.gov.ru»,
«mgsn.rk.gov.ru»,
«minek.rk.gov.ru»,
«minfin.rk.gov.ru»,
«minfo.rk.gov.ru»,
«mkult.rk.gov.ru»,
«monm.rk.gov.ru»,
«mprom.rk.gov.ru»,
«msh.rk.gov.ru»,
«msport.rk.gov.ru»,
«mstroy.rk.gov.ru»,
«mtop.rk.gov.ru»,
«mtrans.rk.gov.ru»,
«mtrud.rk.gov.ru»,
«mtur.rk.gov.ru»,
«must.rk.gov.ru»,
«mzdrav.rk.gov.ru»,
«mzem.rk.gov.ru»,
«mzhkh.rk.gov.ru»,
«narodnoeopolchenie.ru»,
«opcrimea.ru»,
«ppcrimea.ru»,
«r82.fss.ru»,
«r82.fssprus.ru»,
«rk.gov.ru»,
«rkproc.ru»,
«ruscrimea.ru»,
«sev.gov.ru»,
«simadm.ru»,
«sp-rc.ru»,
«tfomsrk.ru»,
«usd.krm.sudrf.ru»,
«vs.krm.sudrf.ru»,
«yalta.rk.gov.ru»,
«керчь-город.рф»,
«allcrimea.net»,
«c-eho.info»,
«c-inform.info»,
«c-pravda.ru»,
«crimea-news.com»,
«ikrim.net»,
«journalcrimea.ru», 
«kianews24.ru»,
«nts-tv.com»,
«ok-crimea.ru»,
«reporter-crimea.ru»,
«sev.tv»,
«sevastopol.press»,
«trkmillet.ru»,
«voicesevas.ru»

Безстроково

3 Пушилін Денис Володимирович,
народився 09.05.1981 у м. Макіївка Доне-
цької області, УРСР.
Зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Руднєва, 3, кв. 68. 
Особа, яка переховується від органів досу-
дового слідства, суду, розшукується за ч.1 
ст.109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 294
Кримінального кодексу України.

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження (повне припинення) торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяль-

Безстроково

Очолює окупаційну адміністрацію РФ, що 
здійснює управління  тимчасово окупованою 
територією України в Донецькій області, як т. 
зв. «глава ДНР»

ності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидента-
ми іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх ін-
тересах;
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових су-
ден та військових кораблів до територіального моря України, її вну-
трішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного просто-
ру України або здійснення посадки на території України (повна за-
борона);
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іно-
земної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обме-
ження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резиден-
тами іноземної держави;
11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуаль-
ної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встанов-
леним цим Законом: позбавлення військових звань, спеціальних звань, 
класних чинів; блокування інтернет-провайдерами доступу до веб-
ресурсів, у тому числі до їх субдоменів:
«admin-gorlovka.ru»,
«agroprom.msdnr.ru»,
«amvrosievka-gorsovet.1c-umi.ru»,
«crb-dnr.ru»,
«dnmchs.ru»,
«dnrailway.ru»,
«dokuchaevskga.ucoz.org»,
«doncsm.ru»,
«donmarkets.ru»,
«econri.org»,
«fpdnr.ru»,
«giapkdnr.msdnr.ru»,
«gisnpa-dnr.ru»,
«gkecopoldnr.ru»,
«gkgtn.ru»,
«glavstat.govdnr.ru»,
«goskomzemdnr.ru»,
«gosstat-dnr.ru»,
«gostrud-dnr.ru»,
«govdnr.ru»,
«gpdnr.su»,
«gsdsd-dnr.ru»,
«gum-centr.su»,
«guprec.ru»,
«izpp. govdnr.ru»,
«mgb-dnr.ru»,
«mgbdnr.ru»,
«mincult.govdnr.ru»,
«minfindnr.ru»,
«mininfodnr.ru»,
«minjust-dnr.ru»,
«minstroy-dnr.ru»,
«mintek-dnr.ru»,
«mpt-dnr.ru»,
«mtspdnr.ru»,
«novoaz-adm.3dn.ru»,
«ombudsmandnr.ru»,
«phoenix-dnr.ru»,
«postdonbass.com»,
«pravdnr.ru»,
«rcz-dnr.ru»,
«ritualdnr.ru»,
«rst-dnr.ru»,
«supcourt-dpr.su», 
«telmanovo-dnr.ru»,
«tppdnr.ru»,
«vodadonbassa.ru»,
«yasispolkom.ru»,
«zhdanovka.ugletele.com», 
«мвдднр.рус»,
«antimaydan.info»,
«bg14.org»,
«bizdnr.ru»,
«bmpvsu.ru»,
«dan-news.info»,
«dnr24.com»,
«dnr24.su»,
«dnr-hotline.ru»,
«dnr-life.ru»,
«dnr-live.ru»,
«dnr-news.com»,
«dnr-pravda.ru»,
«donnu.ru»,
«dontimes.ru»,
«e-news.su»,
«gazeta-dnr.ru»,
«gb-dnr.com»,
«gorlovka-tv.ru»,
«lostarmour.info»,
«mozaika.dn.ua»,
«mrespublika.ru»,
«news-front.info»,
«newsua.ru»,
«novopressa.ru»,
«oddr.info»,
«republic-tv.ru»,
«russian-center.ru»,
«telekanal-oplot.tv»,
«tk-union.tv»,
«фридом.su»

4. Пасічник Леонід Іванович,
народився 15.03.1970 у м. Ворошиловград, 
УРСР. Зареєстрований за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. 30-річчя Перемоги, 7, кв. 90. 
Особа, яка переховується від органів досу-
дового слідства, суду, розшукується за ч.1 
ст.109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 Криміналь-
ного кодексу України.
Очолює окупаційну адміністрацію РФ, що 
здійснює управління  тимчасово окупованою 
територією України в Луганській області, як 
т. зв. «глава ЛНР»

1) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, вста-
новленим цим Законом: блокування інтернет-провайдерами до-
ступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів:
«agklnr.su»,
«alchevsk.su»,
«antratsit.su»,
«aprlnr.su»,
«bryanka.su»,
«fgi-lnr.su»,
«fsnslnr.su»,
«gknslnr.su»,
«gkslnr.su»,
«gktrlnr.su»,
«glava-lnr.info»,
«gorod-lugansk.com»,
«goskomzemlnr.su»,
«gosnadzorlnr.ru»,
«gosrezervlnr.su»,
«gplnr.su»,
«gtklnr.su»,
«gtrklnr.su»,
«kaznalnr.ru»,
«krasnodon.su»,
«krasnyluch.su»,
«lutugino.su»,
«mchs-lnr.su»,
«merlnr.su»,
«mgblnr.org»,
«mil-lnr.info»,
«minfinlnr.su»,
«minobr.su»,
«minpromlnr.su»,
«minstroylnr.su»,
«mintop.su»,
«mintranslnr.su»,
«mintrudlnr.su»,
«mklnr.su»,
«mprlnr.su»,

Безстроково
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«mshiplnr.su»,
«mslnr.su»,
«mu-lnr.su»,
«mvdlnr.ru»,
«mzlnr.su»,
«nslnr.su»,
«pervomaysklnr.su»,
«pflnr.su»,
«rov-adm.su»,
«slavlnr.su»,
«sovminlnr.su»,
«stakhanov.su»,
«svk-portal.su»,
«tsiklnr.su»,
«мгблнр.орг»,
«artv-news.ru»,
«asketlnr.su»,
«doneast.su»,
«infovestnik.blogspot.com»,
«lgt.su»,
«lifelug.su»,
«lnr.media»,
«lnr.today»,
«lugansk.online»,
«lugansk1.info»,
«lugansk-online.su»,
«lug-info.com»,
«miaistok.su»,
«nashagazeta.net»,
«novorosinform.org»,
«novoross.info»,
«nt1941.su», 
«redray-lnr-news.su», 
«skgazeta.su»,
«slavvesti.su»,
«szstakhanov.su»,
«trudgor.su»,
«trudslava.su», 
«vperedlnr.su»,
«xxiveklnr.su»,
«антрацитовский-вестник.рф»,
«нашпервомайск.рф»

5. Федоренко Олексій Васильович (Федорен-
ко Алексей Васильевич), 02.12.1964 р.н., гро-
мадянин Російської Федерації. Зареєстрова-
ний за адресою: РФ, м. Москва, вул. Удаль-
цова, буд. 46, кв. 133, ідентифікаційний но-
мер платника податків: 773207488048, засно-
вник ТОВ «Корпорація Парус»

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного про-
стору України або здійснення посадки на території України (по-
вна заборона);
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку Укра-
їни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення ва-
лютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної 
держави;
10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм від-
значення;
13) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Три роки

6. Нуралієв Борис Георгійович (Нуралиев Бо-
рис Георгиевич), 18.07.1958 р.н., громадя-
нин Російської Федерації. Зареєстрований за 
адресою: РФ, м. Москва, вул. Селезньовська, 
б.21, ідентифікаційний номер платника по-
датків: 771300624929, засновник ТОВ «1С»

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
4) польотів та перевезень територією України;
5) запобігання виведенню капіталів за межі України;
6) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
7) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
8) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного про-
стору України або здійснення посадки на території України (по-
вна заборона);
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку Укра-
їни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення ва-
лютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної 
держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності;
позбавлення державних нагород України, інших форм відзна-
чення;
13) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Три роки

7. Абасов Сумбат
(ABASOV SUMBAT),
народився 10 грудня 1966 р.,
уродженець Грузії, 
громадянин Російської Федерації 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і 
використання телекомунікаційних мереж загального користування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

8. Абашідзе Гурам
(ABASHIDZE GURAM),
народився 14 грудня 1981 р.,
уродженець Грузії, 
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

9. Лавас Огли Міндія
(LAVAS OGLI MINDIA),
народився 14 грудня 1981 р.,
уродженець Грузії, 
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

10. Абашідзе Міндія
(ABASHIDZE MINDIA),
народився 14 грудня 1981 р.,
уродженець Грузії, 
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

11. Абдулхаліков Зіявудін
(ABDULKHALIKOV ZIYAVUDIN),
народився 9 вересня  1959 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
12. Абдурзаков Салманул-Парусей

(ABDURZAKOV SALMANUL PARUSEY),
народився 1 січня 1966 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

13. Авдіян Віталій
(AVDIYAN VITALIY),
народився 25 вересня 1969 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

14. Абзіанідзе Бесік
(ABZIANIDZE BESIK),
народився 1 листопада 1971 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

15. Абуладзе Леван
(ABULADZE LEVAN),
народився 29 вересня 1975 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

16. Аветісян Сурен
(AVETISYAN SUREN),
народився 27 серпня 1973 р., 
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

17. Агрба Алхас
(AGRBA ALKHAS),
народився 24 червня 1971 р., 
уродженець Республіки Абхазія,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

18. Аданая Бадри
(ADANAYA BADRI),
народився 21 листопада 1960 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

19. Акбулатов Хізир
(AKBULATOV HIZYR),
народився 31 березня 1963 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
20. Акоєв Георгі

(AKOEV GIORGI),
народився 25 червня 1973 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

21. Аксенов Сергій
(AKSENOV SERGEY),
народився 7 жовтня 1966 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

22. Алексеєвич Павел
(ALEKSEEVICH PAVEL),
народився 14 листопада 1981 р., 
уродженець Республіки Білорусь,
громадянин Республіки Білорусь

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

23. Алієв Юсіф
(ALIYEV YUSIF),
народився 18 червня 1971 р., 
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

24. Алієв Гілані
(ALIYEV GILANI),
народився 8 серпня 1974 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

25. Алієв Ільгар
(ALIYEV ILGAR),
народився 8 січня 1977 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

26. Алоян Нодар
(ALOYAN NODAR),
народився 23 січня 1979 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

27. Алпаїдзе Гоча
(ALPAIDZE GOCHA),
народився 19 травня 1970 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
28. Алшібая Кахабер

(ALSHIBAIA KAKHABER),
народився 20 лютого 1968 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

29. Амброладзе Заза
(AMBROLADZE ZAZA),
народився 27 березня 1972 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

30. Аміров Рафат
(AMIROV RAFАT),
народився 17 березня 1979 р., 
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

31. Антипов Євгеній
(ANTIPOV EVGENIY),
народився 5 вересня 1971 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

32. Апакія Мамука
(APAKIYA MAMUKA),
народився 20 жовтня 1972 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

33. Аракелян Артем
(ARAKELYAN ARTEM),
народився 8 листопада 1979 р., 
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

34. Арутюнян Самвел
(HARUTYUNYAN SAMVEL),
народився 12 травня 1975 р., 
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

35. Асанідзе Мераб
(ASANIDZE MERAB),
народився 18 жовтня 1962 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
36. Асатіані Шота

(ASATIANI SHOTA),
народився 7 серпня  1986 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

37. Асатрян Вардан
(ASATRYAN VARDAN),
народився 28 березня 1962 р., 
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

38. Асатрян Сергій
(ASATRYAN SERGEY),
народився 4 грудня 1986 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

39. Асатрян Едуард
(ASATRYAN EDUARD),
народився 14 вересня  1968 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

40. Аскеров Джейхун
(ASКЕROV JEYHUN),
народився 9 грудня 1975 р., 
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

41. Асоян Нодарі Жоржикович (Асоян Нодари 
Жоржикович, ASOIAN NODARI), 
народився 4 квітня 1973 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

42. Аушев Хамзат
(AUSHEV KHAMZAT),
народився 30 березня 1990 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

43. Ахалая Юрій
(AKHALAYA YURIY),
народився 17 лютого 1965 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
44. Ахвледіані Коба

(AKHVLEDIANI KOBA),
народився 7 червня  1974 р.,
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

45. Ахвледіані Нугзар
(AKHVLEDIANI NUGZAR),
народився 2 березня 1947 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України).

Безстроково

46. Ахвледіані Отарі
(AKHVLEDIANI OTARI),
народився 7 січня 1982 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

47. Ахмадеєв Азат
(AKHMADEEV AZAT),
народився 22 жовтня 1970 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

48. Ахмадов Емін
(AHMADOV EMIN),
народився 1 лютого 1982 р., 
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

49. Ахмадов Хусейн
(AHMADOV HUSSEIN),
народився 6 липня  1966 р., 
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

50. Ахметов Самаркан
(AKHMETOV SAMARKAN),
народився 22 грудня 1970 р., 
уродженець Республіки Казахстан,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

51. Ахуба Темур
(AKHUBA TEMUR),
народився 8 серпня  1972 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
52. Бабанов Олександр

(BABANOV ALEXANDR),
народився 15 вересня  1970 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

53. Байраміді Джумбер
(BAYRAMIDI JUMBER),
народився 24 квітня 1977 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

54. Байраміді Ставро
(BAYRAMIDI STAVRO),
народився 4 вересня  1975 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

55. Бакрадзе Паата
(BAKRADZE PAATA),
народився 1 лютого 1971 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

56. Бакурідзе Бідзіна
(BAKURIDZE BIDZINA),
народився 3 травня 1966 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

57. Барателі Лаша
(BARATELI LESA),
народився 11 липня  1989 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

58. Барбакадзе Роман
(BARBAKADZE ROMAN),
народився 9 вересня  1964 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

59. Баркалая Тамаз
(BARKALAYA TAMAZ),
народився 28 березня 1954 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
60. Баркалов Володимир

(BARKALOV VLADIMIR),
народився 15 липня 1949 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

61. Барцба Рауль
(BARCBA RAUL),
народився 6 травня 1966 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

62. Батукаєв Азіз
(BATUKAEV AZIZ),
народився 30 квітня 1966 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

63. Бахія Мераб
(BAKHIYA MERAB),
народився 15 червня  1962 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

64. Бекаєв Омар
(BEKAEV OMAR),
народився 2 лютого 1957 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

65. Біляєв Андрій
(BELAYEV ANDREY),
народився 25 листопада 1960 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

66. Беріашвілі Георгі
(BERIASHVILI GEORGI),
народився 8 вересня 1962 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

67. Біганішвілі Важа
(BIGANISHVILI VAJA),
народився 30 серпня 1956 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
68. Бізадзе Імед

(BIZADZE IMED),
народився 28 березня 1967 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

69. Біланішвілі Акакій
(BILANISHVILI AKAKI),
народився 15 січня 1950 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

70. Бобохідзе Шота
(BOBOKHIDZE SHOTA),
народився 13 жовтня 1984 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

71. Божадзе Давід
(BOZHADZE DAVID),
народився 8 вересня 1981 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

72. Бойцов Отари
(BOYCOV OTARI),
народився 5 липня  1980 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

73. Болквадзе Теймураз
(BOLKVADZE TEYMURAZ),
народився 27 квітня 1976 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

74. Брутян Жирайр
(BRUTYAN ZHIRAYR),
народився 7 жовтня 1979 р., 
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

75. Буліскерія Іраклі
(BULISKERIYA IRAKLI),
народився 17 червня  1982 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
76. Буліскерія Леван

(BULISKERIYA LEVAN),
народився 6 грудня 1978 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

77. Васильєв Костянтин
(VASILYEV KONSTANTIN),
народився 7 вересня  1971 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

78. Васін Сергій
(VASIN SERGEY),
народився 16 травня 1968 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

79. Вашакідзе Паата
(VASHAKIDZE PAATA),
народився 18 квітня 1974 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

80. Вашакмадзе Георгій
(VASHAKMADZE GEORGIY),
народився 6 червня  1979 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

81. Веселкін Евгеній
(VESELKIN EVGENIY),
народився 4 вересня  1977 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

82. Вібліані Георгі
(VIBLIANI GIORGI),
народився 23 січня 1971 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

83. Вознесенський Андрій
(VOZNESENSKIY ANDREY),
народився 25 лютого 1960 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
84. Волков Володимир 

(VOLKOV VLADIMIR),
народився 12 листопада 1949 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

85. Волков Сергій
(VOLKOV SERGEY),
народився 12 січня 1960 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

86. Габададзе Важа
(GABADADZE VAZHA),
народився 21 січня 1983 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

87. Гаглоєв Ілля
(GAGLOEV ILIA),
народився 2 серпня  1981 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

88. Гаглоєв Роман
(GAGLOEV ROMAN),
народився 7 липня 1980 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

89. Гаєв Юрій
(GAEV YURIY),
народився 17 лютого 1965 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

90. Газарян Армен
(GHAZARYAN ARMEN),
народився 26 квітня 1964 р., 
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

91. Газделіані Аміран
(GAZDELIANI AMIRAN),
народився 15 січня 1971 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
92. Газзаєв Давід

(GAZZAEV DAVID),
народився 19 лютого 1981 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

93. Газін Вячеслав
(GAZIN VYACHESLAV),
народився 6 березня 1965 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

94. Гамісонія Тевдоре
(GAMISONIYA TEVDORE),
народився 6 жовтня 1980 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

95. Гамлевський Андрій
(GAMLEVSKIY ANDREY),
народився 30 липня 1969 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

96. Гамреклідзе Андро
(GAMREKLIDZE ANDRO),
народився 6 грудня 1971 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

97. Гарібян Артур
(GARIBIAN ARTUR),
народився 27 червня  1974 р., 
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України

Безстроково

98. Гваджая Давід
(GVADZHAYA DAVID),
народився 4 квітня 1963 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

99. Гвадзабія Заур
(GVADZABIYA ZAUR),
народився 2 лютого 1972 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
100. Гварамія Махаре

(GVARAMIA MAKHARE),
народився 25 січня 1984 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

101. Гвасалія Темур
(GVASALIYA TEMUR),
народився 18 серпня  1972 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

102. Гвелесіані Коба
(GVELESIANI KOBA),
народився 10 жовтня 1970 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

103. Гегечкорі Роланд
(GEGECHKORI ROLAND),
народився 19 липня  1957 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

104. Санадзе Тенгіз
(SANADZE TENGIZ),
народився 12 січня 1981 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

105. Гелхвідзе Лаша
(GELKHVIDZE LASHA),
народився 8 травня 1972 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

106. Герасимович Олег
(GERASIMOVICH OLEG),
народився 1 березня 1974 р., 
уродженець Республіки Білорусь,
громадянин Республіки Білорусь

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

107. Герліані Давід
(GERLIANI DAVIT),
народився 10 лютого 1972 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
108. Гігіберія Тенгіз

(GIGIBERIA TENGIZ),
народився 12 березня 1974 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

109. Гілка Петр
(GILKA PETR),
народився 17 липня  1962 р., 
уродженець Республіки Молдова,
громадянин Республіки Молдова

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

110. Гіоргадзе Георгій
(GIORGADZE GEORGE),
народився 8 жовтня 1971 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

111. Глазнєв Ігор
(GLAZNEV IGOR),
народився 5 жовтня 1962 р., 
уродженець Республіки Молдова,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

112. Глонті Серго
(GLONTI SERGO),
народився 27 вересня  1971 р., 
уродженець Грузії,
особа без громадянства 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

113. Гогадзе Нугзар
(GOGADZE NUGZAR),
народився 17 грудня 1977 р., 
уродженець Грузії, 
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

114. Гогеліані Георгій
(GOGELIANI GIORGI),
народився 12 січня 1974 р.,
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

115. Гогія Мераб
(GOGIA MERAB),
народився 20 липня  1953 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
116. Гоголадзе Георгій

(GOGOLADZE GEORGE),
народився 4 червня  1964 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

117. Гоголадзе Тамаз
(GOGOLADZE TAMAZ),
народився 22 липня  1960 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

118. Гоголашвілі Георгій
(GOGOLASHVILI GEORGIY),
народився 13 липня  1957 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

119. Горадзе Міндія
(HORADZE MINDIIA),
народився 14 грудня 1981 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

120. Горгідзе Мірон
(GORGIDZE MIRON),
народився 4 лютого 1952 р., 
уродженець Грузії
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

121. Грачов Владислав
(GRACHEV VLADISLAV),
народився 18 травня 1983 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

122. Грігорян Геворг
(GRIGORYAN GEVORG),
народився 27 липня  1981 р., 
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

123. Гублія Даур
(GUBLIYA DAUR),
народився 3 листопада 1972 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
124. Гугава Джумбері

(GUGAVA DZHUMBERI),
народився 7 травня 1963 р., 
уродженець Грузії,
особа без громадянства

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

125. Гугунішвілі Рамаз
(GUGUNISHVILI RAMAZ),
народився 7 лютого 1974 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

126. Гугушвілі Тамаз
(GUGUSHVILI TAMAZ),
народився 26 липня  1971 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

127. Гудіна Олексій
(GUDYNA ALEKSEI),
народився 24 квітня 1974 р., 
уродженець Російської Федерації, 
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

128. Гулуа Георгій
(GULUA GEORGIY),
народився 5 січня 1972 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

129. Гурчіані Георгі
(GURCHIANI GEORGE),
народився 22 січня 1978 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

130. Гушан Іон
(GUSHAN ION),
народився 17 грудня 1971 р., 
уродженець Республіки Молдова,
громадянин Республіки Молдова

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

131. Даглієв Талех
(DAGLIEV TALEKH),
народився 21 листопада 1983 р., 
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
132. Дадешкеліані Леван

(DADESHKELIANI LEVAN),
народився 27 червня 1975 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

133. Данелія Іраклі
(DANELIA IRAKLI),
народився 27 липня  1983 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

134. Данелія Рамаз
(DANELIA RAMAZ),
народився 26 січня 1976 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

135. Дарахвелідзе Реві
(DARAKHVILIDZE REVE),
народився 18 серпня 1979 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

136. Дарджаніа Емзарі
(DARJANIA EMZARI),
народився 16 вересня  1974 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

137. Дарсадзе Звіад
(DARSADZE ZVIAD),
народився 16 лютого 1973 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

138. Дарчієв Малхаз
(DARCHIEV MALKHAZ),
народився 1 червня 1982 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

139. Датунашвілі Теймураз
(DATUNASHVILI TEYMURAZ),
народився 8 жовтня 1955 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
140. Двалі Бадрі

(DVALI BADRI),
народився 20 липня 1970 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

141. Двалішвілі Георгій
(DVALISHVILI GEORGIY),
народився 29 жовтня 1978 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

142. Дгебуадзе Зураб
(DGEBUADZE ZURAB),
народився 10 грудня 1971 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

143. Дгебуадзе Нико
(DGEBUADZE NIKO),
народився 9 серпня  1981 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

144. Девнозашвілі Дімітров
(DEVNOZASHVILI DIMITROV),
народився 14 грудня 1981 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

145. Деканадзе Леван
(DEKANADZE LEVAN),
народився 9 вересня 1971 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

146. Демуров Артем
(DEMUROV ARTEM),
народився 29 червня 1956 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

147. Джабуа Іраклій
(JABUA IRAKLI),
народився 13 вересня 1985 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
148. Джагінян Єрик

(DZHAGINYAN ERIK),
народився 11 травня 1987 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

149. Джалаганія Теймураз
(JALAGANIA TEIMURAZ),
народився 22 червня  1960 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

150. Джалагонія Михайло
(JALAGHONIA MIKHEIL),
народився 14 жовтня 1986 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

151. Джаманаєв Серік
(DZHAMANAEV SERIK),
народився 25 січня 1965 р., 
уродженець Республіки Казахстан,
громадянин Республіки Казахстан

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

152. Джангвеладзе Каха
(JANGVELADZE KAKHA),
народився 15 січня 1973 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

153 Джангвеладзе Мераб
(DZHANGVELADZE MERAB),
народився 20 вересня  1961 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

154. Джанелідзе Георгій
(JANELIDZE GEORGE),
народився 23 червня  1973 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

155. Джанелідзе Полікарп (DZHANELIDZE 
POLIKARP),
народився 27 липня 1974 р.,
уродженець Грузії,
особа без громадянства

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
156. Джанинян Арман

(DZHANIYAN ARMAN),
народився 19 березня 1977 р., 
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

157. Джапарідзе Бесік
(JAPARIDZE BESIK),
народився 13 квітня 1973 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

158. Джапарідзе Спартак
(DZAPARIDZE SPARTAK),
народився 19 січня 1971 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

159. Джапарідзе Сулхан
(JAPARIDZE SULKHAN),
народився 12 лютого 1962 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

160. Джафаров Роман
(DZHAFAROV ROMAN),
народився 2 травня 1969 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

161. Джачвліані Лаша
(DZHACHVLIANI LASHA),
народився 16 квітня 1973 р., 
уродженець Грузії,
особа без громадянства

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

162. Джеджея Валіко
(JEDEJA VALICO),
народився 1 січня 1946 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

163. Джеладзе Лаша
(JELADZE LASHA),
народився 2 квітня 1976 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
164. Джибладзе Володимир 

(JIBLADZE VLADIMIR),
народився 23 березня 1947 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

165. Джінчарадзе Гоча
(DZHYNCHARADZE GOCHA),
народився 5 червня  1972 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

166. Джінчарадзе Рамаз
(JINCHARADZE RAMAZ),
народився 24 грудня 1969 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

167. Джінчвелашвілі Нодарі
(DZHINCHVLEASHVILI NODAR),
народився 25 березня 1958 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

168. Джоджуа Гела
(JOJUA GELA),
народився 21 березня 1966 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

169. Джологуа Лаша
(DZHOLOHUA LASHA),
народився 16 січня 1971 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

170. Джохадзе Ніколозі
(JOKHADZE NIKOLOZI),
народився 12 квітня 1977 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

171. Дзидзишвілі Коба
(DZIDZISHVILI KOBA),
народився 9 жовтня 1972 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
172. Дзнеладзе Рамазі

(DZNELADZE RAMAZI),
народився 25 лютого 1962 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

173. Дзоценідзе Володимир
(DZOTSENIDZE VLADIMIR)
народився 15 лютого 1979 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

174. Діаквнішвілі Георгій
(DIAKVNISHVILI GEORGYI),
народився 22 липня 1954 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

175. Дінунс Артем
(DINUNTS ARTEM),
народився 17 листопада 1972 р., 
уродженець Республіки Вірменія, 
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

176. Дмітрієв Роман
(DMITRIEV ROMAN),
народився 8 серпня 1970 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

177. Довтаєв Абу
(DOVTAEV ABU),
народився 30 липня 1974 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Республіки Австрія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

178. Догонадзе Лаша
(DOGONADZE LASHA),
народився 15 листопада 1979 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

179. Домбаєв Ахмед
(DOMBAEV AKHMED),
народився 31 січня 1981 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
180. Дочія Нукрі

(DOCHIA NUKRI),
народився 10 березня 1987 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

181. Дуденков Віктор
(DUDENKOV VICTOR),
народився 26 серпня 1960 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

182. Думоєв Тенгіз
(DUMOEV TENGHIZ),
народився 5 червня 1955 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

183. Єбралідзе Аміран
(EBRALIDZE AMIRAN),
народився 20 травня 1946 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

184. Єбралідзе Давід
(EBRALIDZE DAVID),
народився 9 лютого 1971 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

185. Євлоєв Ахмед
(EVLOEV AKHMED),
народився 25 травня 1973 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

186. Єгіазаров Камо
(EGIAZAROV KAMO),
народився 15 червня  1962 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

187. Єйвазов Рафік
(YEYVAZOV RAFIK),
народився 21 січня 1982 р., 
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
188. Елбакідзе Теймуразі

(ELBAKIDZE TEIMURAZІ),
народився 19 березня 1982 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

189. Єлерджея Георгій
(YELERDZHIYA GEORGIY),
народився 25 травня 1960 р., 
уродженець Російської Федерації
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

190. Гасанов Саліх
(GASANOV SALIKH),
народився 29 березня 1968 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

191. Єліава Манучар
(ELIAVA MANUCHAR),
народився 29 березня 1973 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

192. Елікашвілі Заза
(ELIKASHVILI ZAZA),
народився 8 жовтня 1973 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

193. Елмурзаєв Салман
(ELMURZAEV SALMAN),
народився 1 січня 1966 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

194. Емулхварі Леван
(EMULKHVARI LEVAN),
народився 29 вересня 1975 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

195. Енделадзе Георгій
(ЕNDELADZE GEORGIY),
народився 24 лютого 1981 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
196. Енделадзе Зураб

(ЕNDELADZE ZURAB),
народився 29 березня 1977 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

197. Еріставі Лука
(ERISTAVI LUKA),
народився 21 травня 1970 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

198. Жарінов Віктор
(ZHARINOV VIKTOR),
народився 27 березня 1983 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

199. Жгенті Георгій
(ZHHENTY GEORGE),
народився 28 травня 1960 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

200. Жерзднєв Мамука
(ZHRZDEV MAMUKA),
народився 20 жовтня 1972 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

201. Жерзднєв Олександр
(ZHERZDEV ALEXANDER),
народився 20 жовтня 1972 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

202. Жорданія Леван
(ZHORDANYYA LEVAN),
народився 8 квітня 1982 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

203. Жураковський Володимир
(ZHURAKOVSKIY VOLODYMYR),
народився 31 жовтня 1963 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
204. Забавін Олексій

(ZABAVIN ALEXEI),
народився 6 квітня 1963 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

205. Заделашвілі Малхаз
(ZADELASHVLYLY MALKHAZ),
народився 28 березня 1967 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

206. Зарандія Георгій
(ZARANDIA GEORGІ),
народився 12 вересня  1979 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

207. Зарандія Шедлі
(ZARANDIA SHEDLI),
народився 25 січня 1957 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

208. Захаров Олександр
(ZAKHAROV ALEXANDR),
народився 1 грудня 1951 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

209. Імнаішвілі Шота
(IMNAYISHVILI SHOTA),
народився 19 січня 1964 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

210. Ізгилов Віталій
(IZGILOV VITALIY),
народився 10 жовтня 1959 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

211. Імедадзе Олександр
(IMEDADZE ALEKSANDR),
народився 26 квітня 1979 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
212. Імедадзе Олексій

(IMEDADZE ALEKSI),
народився 26 квітня 1979 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

213. Імедадзе Олександр
(IMEDADZE ALEKSANDR),
народився 26 квітня 1979 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

214. Імнаішвілі Лаша
(YMNAYSHVYLY LASHA),
народився 19 січня 1964 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

215. Ісмайлов Рашад
(ISMAILOV RASHAD),
народився 16 березня 1978 р., 
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

216. Кавлеашвілі Піруз
(KAVLELASHVYLY PYRUZ),
народився 3 жовтня 1987 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

217. Кавтарадзе Георгі
(KAVTARADZE GIORGI),
народився 5 квітня 1978 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

218. Казаков Андрій
(KAZAKOV ANDREY),
народився 4 квітня 1982 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

219. Казарян Армен
(KAZARYAN ARMEN),
народився 26 квітня 1964 р., 
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
220. Казарян Артем

(KAZARYAN ARTEM),
народився 28 січня 1982 р., 
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

221. Калашов Захарій
(KALASHOV ZAKHARY),
народився 20 березня 1953 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

222. Калашов Мераб
(KALASHOV MERAB),
народився 8 червня 1975 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

223. Калашян Гіоргі
(KALASHYAN GIORGI),
народився 2 березня 1983 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

224. Калдані Клементі
(KALDANI KLEMENTI),
народився 18 липня 1983 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

225. Калоян Гаді
(KALOYAN GADY),
народився 1 травня 1976 р., 
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

226. Капба Тимур
(KAPBA TIMUR),
народився 15 листопада 1978 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

227. Карабулат Матвій
(KARABULAT MATVEY),
народився 13 травня 1960 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua36 

ДОКУМЕНТИ
228. Каранадзе Георгій

(KARANADZE GEORGE),
народився 21 липня  1972 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

229. Кардава Гела
(KARDAVA GELA),
народився 8 березня 1974 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

230. Кардава Гізо
(KARDAVA GIZО),
народився 8 січня 1979 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

231. Кардава Давід
(KARDAVA DAVID),
народився 20 серпня  1978 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

232. Картвелішвілі Георгій
(KARTVELISHVILI GEORGIY),
народився 5 квітня 1978 р.,
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

233 Карцивадзе Тамазі
(KARTSIVADZE TAMAZI),
народився 1 грудня 1963 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

234. Карцівадзе Олександр
(KARTSYVADZE ALEXANDER),
народився 23 травня 1967 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

235. Катамадзе Реваз
(KATAMADZE REVAZ),
народився 28 лютого 1974 р., 
уродженець Грузії,
особа без громадянства

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
236. Кахідзе Гоча

(KAKHIDZE GOCHA),
народився 5 червня  1972 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

237. Кащаєв Роман
(KASHCHAEV ROMAN),
народився 7 листопада 1974 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

238. Кварцхелія Гія
(KVARTSKHELIYA GIYA),
народився 12 жовтня 1962 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

239. Кварцхелія Отарі
(KVARTSKHELIYA OTARI),
народився 28 березня 1963 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

240. Квініхідзе Бесік
(KVINIKHIDZE BESIK),
народився 21 вересня 1982 р.,
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

241. Квіжінадзе Мамука
(KVIJINADZE MAMUKA),
народився 27 червня  1971 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

242. Кевлішвілі Гоча
(KEVLISHVILI GOCHA),
народився 6 липня 1970 р.,
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

243. Кіпіані Гіоргі
(KHIPIANI GIORGI),
народився 23 грудня 1959 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
244. Кіладзе Георгій

(KILADZE GIORGI),
народився 12 лютого 1992 р., 
уродженець Грузії,
особа без громадянства

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

245. Кінцурашвілі Джейран
(KINTSURASHVILI JEIRAN),
народився 17 серпня 1977 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

246. Кіпіані Тамаз
(KIPIANI TAMAZ),
народився 10 квітня 1956 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

247. Кіракосян Ерік
(KIRAKOSIAN ERIK),
народився 25 серпня 1976 р.,
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

248. Кіртадзе Мераб
(KIRTADZE MERABI),
народився 15 травня 1962 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

249. Клемін Валерій
(KLEMIN VALERIY),
народився 2 вересня 1965 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

250. Кобешавідзе Автанділ (KOBESHAVIDZE 
AVTANDIL),
народився 22 січня 1955 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії та Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

251. Кобуладзе Аслан
(KOBULADZE ASLAN),
народився 20 березня 1966 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
252. Когуашвілі Бадрі

(KOGUASHVILI BADRI),
народився 22 березня 1964 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

253. Кокунов Ігор
(KOKUNOV IGOR),
народився 2 жовтня 1964 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

254. Колбаєв Камчібек
(KOLBAEV KAMCHIBEK),
народився 3 серпня 1974 р., 
уродженець Республіки Киргизстан,
громадянин Республіки Киргизстан

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

255. Комуняєв Сергій
(KOMMUNIAEV SERHIY),
народився 12 січня 1960 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

256. Копадзе Звіаді
(KOPADZE ZVIADI),
народився 22 червня 1975 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

257. Копалеішвілі Гіоргі
(KOPALEISHVILI GIORGI),
народився 27 квітня 1976 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

258. Корошінадзе Тамаз
(KOROSHINADZE TAMAZ),
народився 19 червня  1952 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

259. Корсагія Тенгіз
(KORSAGIYA TENGIZ),
народився 27 жовтня 1971 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
260. Костава Олександр

(KOSTAVA ALEKSANDER),
народився 5 липня 1977 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

261. Косян Рубен
(KOSYAN RUBEN),
народився 9 липня  1965 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

262. Котуа Малхаз
(KOTUA MALKHAZ),
народився 27 травня 1982 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

263. Кохреідзе Володимир
(KOKHREIDZE VLADIMIR),
народився 7 квітня 1974 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

264. Кочоян Мирон
(KOCHOYAN MIRON),
народився 7 липня 1981 р., 
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

265. Кублашвілі Отарі
(KUBLASHVILI OTARI),
народився 5 липня 1980 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

266. Кузьмічов Микола
(KUZMICHEV NIKOLAY),
народився 21 травня 1976 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федераці

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

267. Купрашвілі Бесік
(KUPRASHVILI BESIK),
народився 19 лютого 1979 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
268. Курасбедіані Давід

(KURASBEDIANI DAVID),
народився 12 серпня  1968 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

269. Курасбедіані Сандро
(KURASBIDIANI SANDRO),
народився 4 січня 1984 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

270. Кухіанідзе Варлам
(KUKHIANIDZE VARLAM),
народився 28 січня 1976 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

271. Кушнеров Олександр
(KUSHNEROV ALEXANDER),
народився 29 липня  1966 р., 
уродженець Республіки Білорусь,
громадянин Республіки Білорусь

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

272. Лабадзе Нукрі
(LABADZE NUKRІ),
народився 12 квітня 1977 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

273. Лабатіч Ласзло
(LABATIJ LASZLO),
народився 15 серпня 1977 р., 
уродженець Грецької Республіки,
громадянин Грецької Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

274. Лакербая Тенгіз
(LAKERBAYA TENGIZ),
народився 13 квітня 1981 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

275. Ландія Акакі
(LANDIA AKAKI),
народився 26 травня 1976 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
276. Лебедев Руслан

(LEBEDEV RUSLAN),
народився 30 липня 1978 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

277. Левашов Сергій
(LEVASHOV SERGEY),
народився 3 січня 1966 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи корис-
туватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

278. Лежава Іраклій
(LEZHAVA IRAKLIY),
народився 10 квітня 1979 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

279. Лемонджава Мурмаш
(LEMONDZHAVA MURMASHI),
народився 10 січня 1956 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

280. Лесковс Борис
(LESCOVS BORISS),
народився 28 травня 1975 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

281. Ліпартеліані Гіоргі
(LIPARTELIANI GIORGI),
народився 21 грудня 1979 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

282. Ліпартеліані Давід
(LIPARTELIANI DAVID),
народився 10 січня 1971 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

283. Мамедов Джавід
(MAMEDOV JAVID),
народився 14 березня 1985 р., 
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
284. Чхартішвілі Паата

(CHKHARTISHVILI PAATA),
народився 1 жовтня 1970 р., 
уродженець Грузії,
особа без громадянства

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

285. Логуа Лексо
(LOGUA LEKSO),
народився 19 грудня 1979 р., 
уродженець Російської Федерації, 
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

286. Ломтадзе Роман
(LOMTADZE ROMAN),
народився 26 липня 1961 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

287. Лордкіпанідзе Реваз
(LORDKIPANIDZE REVAZ),
народився 20 серпня 1958 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

288. Лоселіані Гіві
(LOSELIANI GIVI),
народився 2 червня 1974 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

289. Цхададзе Гія
(TSKHADADZE GIA),
народився 2 червня 1974 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

290. Магілов Олександр
(MAGILOU
ALEKSANDER),
народився 12 квітня 1974 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

291. Магомедов Шаміль
(MAGOMEDOV SHAMIL),
народився 16 серпня 1968 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
292. Мазанашвілі Давід

(MAZANASHVILI DAVID),
народився 29 липня 1976 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

293. Маісурадзе Гогі
(MAISURADZE GOGI),
народився 23 квітня 1964 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

294. Маймушев Айткалі
(MAYMUSHEV AYTKALI),
народився 10 квітня 1958 р., 
уродженець Республіки Казахстан,
громадянин Республіки Казахстан

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

295. Майсурадзе Гоча
(MAYSURADZE GOCHA),
народився 23 березня 1964 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

296. Макалатія Каха
(MAKALATIA KAKHA),
народився 1 січня 1971 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

297. Макарян Олександр
(MAKARIAN ALEKSANDR),
народився 4 травня 1965 р., 
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Російської Федерації 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

298. Малсагов Умар
(MALSAGOV UMAR),
народився 21 червня  1960 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

299. Мальсагов Муса
(MALSAGOV MUSA),
народився 12 грудня 1971 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
300. Мамоян Джемал

(MAMOYAN DZHEMAL),
народився 5 липня 1978 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

301. Манукян Армен
(MANUKYAN ARMEN),
народився 9 серпня 1976 р., 
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

302. Манукян Георгий
(MANUKIAN GEORGI),
народився 7 березня 1964 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

303. Марганія Отарі
(MARGANIIA OTARI),
народився 18 січня 1962 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

304. Маргвелашвілі Зураб
(MARGVELASHVILI ZURAB),
народився 29 березня 1977 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

305. Маргія Левані
(MARGHIA LEVANI),
народився 19 січня 1978 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

306. Махароблідзе Заал
(MAKHAROBLIDZE ZAAL),
народився 20 лютого 1966 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

307. Махаєлян Олег
(MIKHAELYAN OLEG),
народився 5 квітня 1962 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
308. Мгалоблішвілі Малхаз

(MGALOBLISHVILI MALKHAZ), 
народився 25 листопада 1967 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

309. Медведєв Олександр
(MEDVEDEV ALEXANDR),
народився 2 січня 1970 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

310. Медведєв Олег
(MEDVEDEV OLEG),
народився 19 липня  1964 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

311. Меклєр Володимир
(MEKLER VLADIMIR),
народився 25 лютого 1962 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

312. Мелікян Геворг
(MELIKYAN GEVORG),
народився 6 липня  1970 р., 
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

313. Мепорія Гія
(MEPORIIA GIIA),
народився 19 грудня 1960 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

314. Мехдієв Аріф
(MEHDIYEV ARIF),
народився 25 лютого 1961 р., 
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

315. Мешвеліані Мамука
(MESHVELIANI MAMUKA),
народився 8 жовтня 1983 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
316. Мжавія Сулхан

(Mzhavia Sulkhan),
народився 29 жовтня 1978 р., 
уродженець Грузії, 
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

317. Мзарелуа Мераб
(Mzarelua Merab),
народився 20 жовтня 1956 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

318. Мігок Людвік
(Mihok Ludvik),
народився 28 квітня 1965 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

319. Мінашкін Георгій
(Minashkin Georgiy), 
народився 1 квітня 1972 р., 
уродженець Грузії, 
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

320. Міхралієв Ражидін
(MIKHRALIEV RAZHIDIN),
народився 18 грудня 1970 р., 
уродженець Російської Федерації, 
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

321. Мікаєлян Артем
(MIKAELIAN ARTEM),
народився 17 листопада 1972 р., 
уродженець Республіки Вірменія, 
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

322. Єсін Єгор
(YESIN YEGOR),
народився 3 червня  1975 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

323. Мірцхулава Леван
(MIRTSKHULAVA LEVAN),
народився 10 вересня  1987 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
324. Міхаелі Арік

(MIKHAELI ARIK),
народився 5 вересня 1961 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

325. Мкртчян Арсен
(MKRTCHYAN ARSEN),
народився 22 серпня 1977 р., 
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

326. Моніава Василь
(MONIAVA VASILIY),
народився 10 березня 1956 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

327. Морчіладзе Реваз
(MORCHILADZE REVAZ),
народився 18 липня  1965 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

328. Мукбаніані Георгій
(MUKBANIANI GEORGIY),
народився 8 квітня 1982 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

329. Мурадян Ара
(MURADYAN ARA),
народився 24 лютого 1973 р., 
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

330. Муресан Пірузі
(MURESAN PIRUZI),
народився 3 жовтня 1987 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

331. Мустаєв Олександр
(MUSTAEV ALEX),
народився 21 серпня 1975 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
332. Мухаметшин Олег

(MUKHAMETSHYN OLEG),
народився 4 липня 1960 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

333. Надареішвілі Бачана
(NADAREISHVILI BACHANA),
народився 21 березня 1982 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

334. Назаров Олексій
(NAZAROV ALEXEY),
народився 29 червня  1976 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

335. Назаров Юнус
(NAZAROV YUNUS),
народився 23 січня 1961 р., 
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

336. Найбауер Костянтин
(NAYBAUER KONSTANTIN),
народився 2 жовтня 1965 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

337. Озманов Шалва
(OZMANOV SHALVA),
народився 15 січня 1986 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

338. Немсіцверідзе Темурі
(NEMSITSVERIDZE TEMURI),
народився 29 травня 1954 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

339. Нікогосян Гайк
(NIKOGHOSYAN GAJK),
народився 8 липня  1963 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
340. Ніжарадзе Георгій

(NIZHARADZE GEORGIY),
народився 3 червня  1972 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

341. Ніжарадзе Лаша
(NIZHARADZE LASHA),
народився 13 вересня  1975 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

342. Ніжарадзе Міндія
(NIJARADZE MINDIA),
народився 10 березня 1971 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

343. Нікурадзе Михайло
(NIKURADZE MIKHAIL),
народився 10 серпня  1941 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

344. Новіков Ігор
(NOVIKOV IGOR),
народився 16 березня 1963 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

345. Нодія Ніколоз
(NODIYA NIKOLOZ),
народився 12 січня 1979 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

346. Одішарія Гурам
(ODISHARIYA GURAM),
народився 2 лютого 1959 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

347. Озерський Володимир
(OZERSKIY VLADIMIR),
народився 19 травня 1981 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
348. Озманов Давід

(OZMANOV DAVID),
народився 7 грудня 1970 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

349. Озманов Звіад
(OZMANOV ZVIAD),
народився 8 квітня 1984 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

350. Озманов Тенгіз
(OZMANOV TENGIZ),
народився 26 січня 1966 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

351. Окунєв Олександр
(OKUNEV ALEXANDR),
народився 17 липня  1962 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

352. Омуров Даір
(OMUROV DAIR),
народився 13 квітня 1970 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

353. Оніані Тарієл
(ONIANI TARIEL),
народився 2 червня  1958 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

354. Оніані Мамука
(ONIANI MAMUKA),
народився 29 серпня  1977 р., 
уродженець Грузії,
особа без громадянства

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

355. Орагвелідзе Кахабер
(ORAGVELIDZE KAKHABER), 
народився 24 серпня  1973 р., 
уродженець Грузії
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
356. Павліашвілі Олександр

(PAVLIASHVILI ALEXANDER),
народився 18 червня  1976 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

357. Павлінов Гівін
(PAVLINOV GIVIN),
народився 18 травня 1986 р., 
уродженець Республіки Литва,
громадянин Республіки Литва

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

358. Панцулая Баграт
(PANTSULAIA BAGRAT),
народився 1 листопада 1974 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

359. Панчвідзе Давід
(PANCHVIDZE DAVID),
народився 23 грудня 1959 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

360. Панюшин Віктор
(PANIUSHIN VIKTOR),
народився 13 вересня  1958 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

361. Папіашвілі Абесалом
(PAPIASHVILI ABESALOM),
народився 22 липня  1976 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

362. Папіашвілі Звіаді
(PAPIASHVILI ZVIADI),
народився 30 вересня  1974 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

363. Пачулія Вахтанг
(PACHULIYA VAKHTANG),
народився 28 травня 1964 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
364. Пачулія Бачукі

(PACHULIA BACHUKI),
народився 29 жовтня 1963 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

365. Перадзе Леван
(PERADZE LEVAN),
народився 31 травня 1978 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

366. Петрішвілі Гіга
(PETRIASHVILI GIGA),
народився 11 липня  1991 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

367. Петров Олексій
(PETROV ALEXEY),
народився 13 листопада 1962 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

368. Петров Борис
(PETROV BORIS),
народився 10 лютого 1945 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

369. Пірогов Олег
(PIROGOV OLEG), 
народився 30 березня 1977 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

370. Пічугін Юрій
(PICHUGIN YURIY),
народився 18 жовтня 1965 р., 
уродженець Російської Федерації, 
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

371. Пілоян Норайр
(PILOYAN NORAYR), 
народився 7 січня 1979 р., 
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
372. Піпія Антімоз

(PHIPHIA ANTIMOZ),
народився 20 серпня  1978 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

373. Піпія Іраклі
(PIPIA IRAKLI),
народився 20 серпня  1978 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

374. Піпія Мераб
(PIPIA MERAB),
народився 5 жовтня 1960 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

375. Пірвелі Тенгіз
(PIRVELI TENGIZ),
народився 24 серпня  1973 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

376. Плотніков Олег
(PLOTNIKOV OLEG),
народився 31 липня  1964 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

377. Поладішвілі Георгій
(POLADISHVILI GEORGIY),
народився 31 липня  1981 р.,
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

378. Поповічі Петру
(POPOVICI PETRU),
народився 17 липня 1962 р., 
уродженець Республіки Молдова,
громадянин Республіки Молдова

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

379. Поповічі Соколов
(POPOVICI SOCOLOV),
народився 17 липня  1962 р., 
уродженець Республіки Молдова,
громадянин Республіки Молдова

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
380. Пурцхванідзе Арджеван

(PURTSKHVADIDZE ARDZHEVAN),
народився 28 червня  1981 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

381. Пурцхванідзе Ніколоз
(PURTSKHVANIDZE NIKOLOZ),
народився 28 червня  1981 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

382. Разживін Сергій
(RAZZHIVIN SERGEI),
народився 12 листопада 1959 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

383. Разумовський Володимир
(RAZUMOVSKIY VLADIMIR),
народився 5 жовтня 1962 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

384. Рашідов Хдр
(RASHIDOV KHDR),
народився 15 лютого 1990 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

385. Рехвіашвілі Іраклій
(REKHVIASHVILI IRAKLI),
народився 27 листопада 1986 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

386. Риженков Віктор
(RYZHENKOV VIKTOR),
народився 25 липня  1949 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

387. Ризиков Серг
(RYZYKOV SERH),
народився 25 листопада 1967 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України).

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
388. Рохвадзе Бадрі

(ROKHVADZE BADRI),
народився 29 жовтня 1991 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

389. Ринський Леонід
(RYINSKI LEONID),
народився 14 червня 1971 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

390. Сабреков Вадим
(SABREKOV VADIM),
народився 29 липня 1962 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

391. Садник Петрі
(SADNIC PETRU),
народився 17 липня 1962 р., 
уродженець Республіки Молдова,
громадянин Республіки Молдова

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

392. Сакварелідзе Георгій
(SAKVARELIDZE GEORGII),
народився 23 вересня 1973 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

393. Саліфов Намік
(SALIFOV NAMIK),
народився 28 травня 1976 р., 
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

394. Самко Марсел
(SAMKO MARCEL),
народився 5 липня  1978 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

395. Самсонія Ілля
(SAMSONIA ILIA),
народився 25 вересня 1973 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково



25 травня 2021 року, вівторок, № 98 www.ukurier.gov.ua 57

ДОКУМЕНТИ
396. Самсулович Гілані

(SAMSULOVIC GILANI),
народився 8 серпня 1974 р., 
уродженець Республіки Казахстан,
громадянин Республіки Казахстан

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

397. Самчарадзе Гія
(SAMCHARDE GIA),
народився 12 червня 1979 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

398. Саргсян Артем
(SARHSIAN ARTEM),
народився 29 жовтня 1977 р., 
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

399. Саркісян Гайк
(SARKISYAN GAYK),
народився 2 жовтня 1983 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

400. Сафарян Камо
(SAFARYAN KAMO),
народився 13 червня 1961 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

401. Сахнов Едуард
(SAKHNOV EDUARD),
народився 7 січня 1961 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

402. Сванідзе Бадрі
(SVANIDZE BADRI),
народився 29 жовтня 1991 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

403. Сванідзе Гурам
(SVANIDZE GURAM),
народився 12 липня 1977 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
404. Семакін Олег

(SEMAKIN OLEG),
народився 24 квітня 1965 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

405. Сескурія Реваз
(SESKURIA REVAZ),
народився 24 травня 1973 р., 
уродженець Грузії
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

406. Сідоров Вячеслав
(SIDOROV VYACHESLAV),
народився 18 травня 1968 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

407. Сільвіян Саркіс
(SYLVIAN SARKIS),
народився 25 січня 1961 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

408. Сісвадзе Георгій
(SISVADZE GIORGI),
народився 19 червня 1990 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

409. Сімонія Ілля
(SIMONIYA ILIYA),
народився 17 вересня 1957 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

410. Сінжікашвілі Мамука
(SINJIKASHVILI MAMUKA),
народився 30 липня  1978 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

411. Сінжікашвілі Нукрі
(SINJIKASHVILI NUKRI),
народився 30 липня 1978 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
412. Смалінскас Лінас

(SMALINSKAS LINAS),
народився 28 жовтня 1979 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

413. Согоян Андранік
(SOGHOYAN ANDRANIK),
народився 23 липня 1968 р., 
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

414. Согоян Артем
(SOGOYAN ARTEM),
народився 23 липня  1968 р., 
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

415. Сопромадзе Аміран
(SOPROMADZE AMIRAN),
народився 1 січня 1957 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

416. Сорокін Георгій
(SOROKIN GEORGI),
народився 5 травня 1972 р., 
уродженець Республіки Узбекистан,
громадянин Республіки Узбекистан

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

417. Сохадзе Микола
(SOKHADZE NIKOLAY),
народився 4 листопада 1957 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

418. Стаканов Мамука
(STAKANOV MAMUKA),
народився 20 жовтня 1972 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

419. Стокозуб Сергій
(STOKOZUB SERGEJ),
народився 31 травня 1970 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
420. Стуруа Бондо

(STURUA BONDO),
народився 18 вересня  1973 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

421. Стуруа Єдишер
(STURUA EDISHER),
народився 5 вересня 1955 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

422. Суворов Олексій
(SUVOROV ALEKSEY),
народився 13 листопада 1962 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

423. Сулаквелидзе Фрідон
(SULAKVELIDZE FRIDON),
народився 21 жовтня 1964 р.,
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

424. Сулейманов Вагіф
(SULEYMANOV VAGIF),
народився 15 серпня  1965 р., 
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

425. Сухочев Олег
(SUHOCHEV OLEG),
народився 26 березня 1963 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

426. Сичев Роман
(SYCHEV ROMAN),
народився 3 червня 1977 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

427. Тавадов Сурен
(TAVADOV SUREN),
народився 14 червня 1976 р., 
уродженець Республіки Узбекистан,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
428. Тавамаішвілі Валіко

(TAVAMAISHVILI VALIKO),
народився 24 листопада 1970 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

429. Мжавія Валіко
(MZHAVIA VALIKO),
народився 24 листопада 1970 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

430. Тагієв Ульфат
(TAGHIYEV ULFAT),
народився 12 квітня 1981 р., 
уродженець Азербайджанської Республіки, 
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

431. Талібханли Хаджібаба
(TALIBKHANLI HAJIBABA),
народився 29 березня 1982 р., 
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

432. Таріманішвілі Звіаді
(TARIMANISHVILI ZVIADI),
народився 30 вересня 1974 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

433. Папіашвілі Звіад
(PAPÍASHVÍLÍ ZVÍAD),
народився 30 вересня 1974 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

434. Твалчрелідзе Сулхан
(TVALCHRYELІDZYE SULHAN),
народився 12 лютого 1962 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

435. Тевдорадзе Шота
(TEVTORADZE SHOTA),
народився 27 жовтня 1980 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
436. Теілі Лука

(TEILE LUKA),
народився 18 серпня 1979 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

437. Телея Амірані
(TELEYA AMIRANI),
народився 19 липня 1975 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

438. Тертерашвілі Йосиб
(TERTERASHVILI IOSEB),
народився 28 лютого 1984 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

439. Тертерян Андранік
(TERTERYAN ANDRANIK),
народився 19 листопада 1959 р., 
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

440. Тімургалєєв Дамір
(TIMURGALEEV DAMIR),
народився 25 лютого 1965 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

441. Ткаченко Андрій
(TKACHENKO ANDREY),
народився 19 листопада 1979 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

442. Токтосунов Улан
(TOKTOSUNOV ULAN),
народився 3 червня 1978 р., 
уродженець Республіки Киргизстан,
громадянин Республіки Киргизстан

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

443. Торадзе Георгій
(TORADZE GEORGIY),
народився 23 жовтня 1978 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
444. Торчінава Нугзар

(TORCHINAVA NUGZAR),
народився 20 грудня 1960 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

445. Тоточія Отар
(TOTOCHIA OTAR),
народився 28 жовтня 1959 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

446. Церетелі Костянтин
(TSERETELI KONSTANTIN),
народився 7 вересня 1973 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

447. Татіашвілі Костянтин
(TATISHVILI KONSTANTINE),
народився 23 вересня  1973 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

448. Тугуші Автанділ
(TUGUSHI AVTANDIL),
народився 22 лютого 1977 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

449. Тугуші Како
(TUGUSHI KAKO),
народився 14 жовтня 1987 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

450. Туркадзе Єлгуджа
(TURKADZE ELGUJA),
народився 14 квітня 1976 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

451. Туташвілі Бесік
(TUTASHVILI BESIK),
народився 16 серпня  1984 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
452. Тчітанава Тимур

(TCHITANAVA TEMUR),
народився 5 вересня  1961 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

453. Тюрин Володимир
(TIURIN VLADIMIR),
народився 25 листопада 1958 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

454. Убілава Реваз
(UBILAVA REVAZ),
народився 10 квітня 1993 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

455. Углава Роін
(UGLAVA ROIN),
народився 10 червня  1963 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

456. Углава Георгій
(UGLAVA GEORGIY),
народився 4 травня 1961 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

457. Угрехелідзе Лаша
(UGHRELIDZE LASHA),
народився 16 листопада 1985 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

458. Умірзаков Мурсалім
(UMIRZAKOV MURSALIM),
народився 6 квітня 1975 р., 
уродженець Республіки Киргизстан,
громадянин Республіки Киргизстан

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

459. Усоян Юра
(Usoyan Yura),
народився 12 червня 1973 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
460. Фарізов Валерій

(FARIZOV VALERIY),
народився 10 грудня 1968 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

461. Фароян Теймураз
(FAROYAN TEYMURAZ),
народився 4 липня 1973 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

462. Фурман Степан
(FAROYAN TEYMURAZ),
народився 14 травня 1963 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

463. Хавтасі Леван
(KHAVTASI LEVAN),
народився 6 листопада 1984 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

464. Халімбеков Гаджі
(KHALIMBEKOV GADJI),
народився 15 червня  1962 р., 
уродженець Російської Федерації
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

465. Харебава Валерьян
(KHAREBAVA VALERIAN),
народився 19 грудня 1976 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

466. Харєбава Вахтанг
(KHAREBAVA VAKHTANG),
народився 19 грудня 1976 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

467. Хатіашвілі Георгій
(KHATIASHVILI GEORGЕ),
народився 14 травня 1975 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
468. Хаханашвілі Міхаіл

(KHAKHANASHVILI MIKHAEL),
народився 9 липня 1972 р.,
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

469. Хачапурідзе Джоні
(KHATCHAPURIDZE JONI),
народився 3 квітня 1974 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

470. Хачатрян Рашид
(KHACHATRYAN RASHID),
народився 13 серпня 1966 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

471. Хашба Валерій
(KHASHBA VALERIY),
народився 6 жовтня 1946 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

472. Хвібліані Гегі
(KHVIBLIANI GEGI),
народився 29 листопада 1975 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

473. Хвібліані Гегі
(KHVIBLIANI GEGI)
народився 9 листопада 1975 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

474. Хвістані Серго
(KHVISTANI SERGO),
народився 5 січня 1971 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

475. Хдріан Хдр
(KHDRIAN KHDR),
народився 15 лютого 1990 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
476. Хеладзе Ілля

(KHELADZE ILIA),
народився 12 грудня 1972 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

477. Хецуріані Володимир
(KHETSURIANI VLADIMERI),
народився 15 лютого 1979 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

478. Хмаладзе Роман
(KHMALADZE ROMAN),
народився 11 червня  1974 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

479. Хоєцян Рафаєль
(HOЕSEYAN RAPHAEL),
народився 30 квітня 1979 р., 
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

480. Хоперія Тенгіз
(KHOPHERIA TENGIZ),
народився 4 січня 1970 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

481. Хохіашвілі Іраклі
(KHOKHIASHVILІ IRAKLI),
народився 19 лютого 1982 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

482. Хоєцян Рафаєл
(HOESEYAN RAPHAEL),
народився 30 квітня 1979 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

483. Христофоров Василь
(KHRISTOFOROV VASILIY),
народився 12 березня 1972 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
484. Хурцідзе Зураб

(KHURTSIDZE ZURAB),
народився 26 липня  1981 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

485. Хучуа Шалва
(KHUTCHUA SHALVA),
народився 9 грудня 1982 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

486. Цададзе Гія
(TSADADZE GIYA),
народився 2 червня 1974 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

487. Цандеков Аркадій
(TSANDEKOV ARKADII),
народився 9 жовтня 1961 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

488. Цвейба Давід
(Tsveiba David),
народився 17 серпня 1977 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

489. Церцвадзе Коба
(TSERTSVADZE KOBA),
народився 3 січня 1973 р.,
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

490. Цибанков Вячеслав
(TSIBANKOV VУACHESLAV),
народився 15 січня 1957 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

491. Цикорідзе
Рамаз Лерійович
(TSIKORIDZE RAMAZ),
народився 12 червня 1972 р.,
уродженець Грузії,
особа без громадянства

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
492. Цишба Станіслав

(TSISHBA STANISLAV),
народився 16 червня 1957 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

493. Цінцадзе Леван
(TSYNTSADZE LEVAN),
народився 6 серпня 1983 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

494. Цоцхалашвілі Серго
(TSOTSKHALASHVILI SERGO),
народився 9 жовтня 1977 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

495. Цурцумія Роланд
(TSURTSUMIYA ROLAND),
народився 29 серпня 1973 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

496. Цуцухашвілі Важа
(TSUTSKHASHVILI VAZHA),
народився 21 січня 1983 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

497. Цхварадзе Гія
(TSKHVARADZE GIA),
народився 22 березня 1961 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

498. Цхведіані Лаша
(TSKHVEDIANI LASHA),
народився 30 березня 1975 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

499. Чантурія Іраклі
(CHANTURIA IRAKLI),
народився 29 травня 1983 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
500. Чапічадзе Михайло

(CHAPICHADZE MIKHEIL),
народився 27 жовтня 1978 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

501. Чахава Абесалом
(CHAKHAVA ABESALOM),
народився 22 липня 1976 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

502. Чачібайя Давід
(CHACHІBAІYA DAVІD),
народився 25 червня 1972 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерація

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

503. Чебан Сергій
(CHEBAN SERGEY)
народився 1 серпня 1977 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

504. Чеішвілі Мераб
(CHEISHVILI MERAB),
народився 16 листопада 1961 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

505. Чіхладзе Гурам
(CHIHLADZE GURAMI),
народився 23 травня 1984 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

506. Чікашуа Левані
(CHIKASHUA LEVANI),
народився 6 серпня 1983 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

507. Чіхладзе Серго
(CHIKHLADZE SERGO),
народився 29 листопада 1983 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
508. Чкадуа Мамука

(CHKADUA MAMUKA),
народився 22 березня 1971 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

509. Чолоян Ємзар
(CHOLOYAN EMZAR),
народився 16 вересня 1974 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

510. Чумбурідзе Заза
(CHUMBURІDZYE ZAZA),
народився 5 липня 1977 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

511. Чурадзе Теймуразі
(CHURADZE TEIMURAZI),
народився 19 березня 1982 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

512. Чурадзе Теймуразі
(CHURADZE TEIMURAZI),
народився 19 березня 1982 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

513. Чхенкелі Шалва
(CHKHENKELI SHALVA),
народився 24 травня 1965 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

514. Чхіквадзе Карло
(CHKHIKVADZE KARLO),
народився 10 грудня 1969 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

515. Чхіквішвілі Давід
(CHKHIKVISHVILI DAVIT),
народився 31 жовтня 1960 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
516. Шавліашвілі Каха

(SHAVLIASHVILI KAKHA),
народився 14 лютого 1984 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

517. Шалібашвілі Миколай (SHALIBASHVILI 
NIKOLAI),
народився 5 вересня 1962 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

518. Шамазов Салихдзчан (SHAMAZOV 
SALIKHDZCHIAN),
народився 6 лютого 1964 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

519. Шамугия Зураб
(SHAMUGIA ZURAB),
народився 19 березня 1956 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

520. Шаповалов Роман
(SHAPOVALOV ROMAN),
народився 8 серпня 1970 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України).

Безстроково

521. Шарікадзе Суліко
(SHARIKADZE SULIKO),
народилася 23 липня 1973 р., 
уродженка Грузії,
громадянка Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

522. Шафігуллін Радік
(SHAFIGULLIN RADIK),
народився 28 червня 1970 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

523. Шафігуллін Рафхат
(SHAFIGULLIN RAFHAT),
народився 28 червня 1970 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
524. Шеклашвілі Міндія

(SHEKLASHVILI MINDIYA),
народився 18 листопада 1982 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

525. Шемазашвілі Коба
(SHEMAZASHVILI KOBA),
народився 17 січня 1974 р., 
уродженець Грузії,
особа без громадянства

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

526. Шестаков Вячеслав
(SHESTAKOV VIACHESLAV),
народився 15 січня 1957 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

527. Шикан Олег
(SHIKAN OLEG),
народився 19 липня 1964 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

528. Шипілов Заур
(SHIPILOV ZAUR),
народився 18 жовтня 1985 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

529. Шишканов Олег
(CHICHKANOV OLEG),
народився 19 липня  1964 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

530. Шонія Чіро
(SHONIYA CHIRO),
народився 25 травня 1965 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

531. Шохірев Олег
(SHOKHIREV OLEG),
народився 31 січня 1975 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
532. Шубітідзе Мамука

(SHUBITIDZE MAMUKA),
народився народився 20 січня 1971 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

533. Шукакідзе Нодар
(SHUKAKIDZE NODAR),
народився 28 жовтня 1989 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

534. Шулая Ражден
(SHULAIA RAJHDEN),
народився 3 лютого 1977 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

535. Шушанашвілі Кахабер
(SHUSHANASHVILI KAKHABER),
народився 8 лютого 1972 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

536. Шушанашвілі Лаша
(SHUSHANASHVILI LASHA),
народився 25 липня 1961 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

537. Єліава Манучар
(YELIAVA MANUCHAR),
народився 29 березня 1973 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

538. Юзбашев Артур
(IUSBASHEV ARTUR),
народився 4 червня 1975 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

539. Юло Дулат
(YOULO DULAT),
народився 25 травня 1973 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
540. Якунін Анатолій

(YAKUNIN ANATOLIY),
народився 5 листопада 1960 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

541. Гурчіані Елгуджа
(GURCHIANI ELGUJA),
народився 13 березня 1968 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

542. Кеідіа Леван
(KEIDIA LEVAN),
народився 14 грудня 1968 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

543. Цулукідзе Вахтангі
(VAKHTANGI TSULUKIDZE),
народився 21 вересня 1978 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

544. Джаніашвілі Гіві
(JANIASHVILI GIVI),
народився 2 жовтня 1962 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

545. Цомая Заза
(TSOMAIA ZAZA),
народився 12 травня 1974 р.,
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

546. Чхаберідзе Мамука
(CHKHABERIDZE MAMUKA),
народився 23 вересня 1976 р., 
уродженець Грузії, 
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

547. Горадзе Анзорій
(GORADZE ANZORIY), 
народився 21 серпня 1964 р., 
уродженець Грузії, 
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
548. Ратія Малхаз

(RATIA MALKHAZ), 
народився 7 серпня 1977 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користу-
ватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, по-
льотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержан-
ня (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльнос-
ті, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на ко-
ристування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередкова-
но контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх ін-
тересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і 
використання телекомунікаційних мереж загального користування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згід-
но з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іно-
земної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обме-
ження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резиден-
тами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних дер-
жав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, вста-
новленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на тимчасо-
ве проживання, скасування посвідки на тимчасове проживання; від-
мова у наданні дозволу на імміграцію, скасування дозволу на іммі-
грацію, скасування посвідки на постійне проживання; відмова в про-
довженні строку перебування в Україні; відмова в задоволенні зая-
ви про прийняття до громадянства України; примусове видворення 
за межі України)

Безстроково

549. Лисенко Сергій
(LYSENKO SERHI),
народився 31 серпня 1954 р., 
уродженець України,
громадянин України

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користу-
ватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, по-
льотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержан-
ня (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльнос-
ті, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на ко-
ристування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередкова-
но контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх ін-
тересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і 
використання телекомунікаційних мереж загального користування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згід-
но з цим Законом;
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іно-
земної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обме-
ження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резиден-
тами іноземної держави

Безстроково

550. Лобжанідзе Георгій 
(LOBZHANIDZE GEORGY),
народився 8 вересня 1971 р., 
уродженець Грузії,
громадянин України

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користу-
ватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, по-
льотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержан-
ня (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльнос-
ті, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на ко-
ристування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередкова-
но контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх ін-
тересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і 
використання телекомунікаційних мереж загального користування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згід-
но з цим Законом;
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іно-
земної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обме-
ження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резиден-
тами іноземної держави

Безстроково

551. Гегечкорі Руслан Роландович 
(GEGECHKORI RUSLAN),
народився 30 червня 1987 р.,
уродженець Грузії,
громадянин України

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи корис-
туватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, по-
льотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержан-
ня (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяль-
ності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів 
на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередко-
вано контролюються резидентами іноземної держави або діють в 
їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг 
і використання телекомунікаційних мереж загального користування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згід-
но з цим Законом;
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими ре-
зидентами іноземної держави

Безстроково

552. Недзельський Андрій
(Nedzelskyi Andrii),
народився 1 березня 1973 р., 
уродженець України,
громадянин України

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи корис-
туватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, по-
льотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержан-
ня (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяль-
ності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів 
на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередко-
вано контролюються резидентами іноземної держави або діють в 
їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг 
і використання телекомунікаційних мереж загального користування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згід-
но з цим Законом;
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими ре-
зидентами іноземної держави

Безстроково

553. Ашумов Гліб Ельбрусович 
(AСHOUMOV HLIB), 
народився 5 березня 1982 р., 
уродженець Російської Федерації,
громадянин України

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку Укра-
їни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення ва-
лютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної 
держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави

Безстроково

554. Кухілава Антимоз
(KUKHILAVA ANTYMOZ),
народився 4 жовтня 1956 р., 
уродженець Грузії,
громадянин України

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку Укра-
їни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення ва-
лютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної 
держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави

Безстроково

555. Кавтарадзе Тамаз
(KAVTARADZE TAMAZ),
народився 17 грудня 1971 р., 
уродженець Грузії,
громадянин України

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи корис-
туватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержан-
ня (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяль-
ності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів 
на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередко-
вано контролюються резидентами іноземної держави або діють в 
їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і 
використання телекомунікаційних мереж загального користування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згід-
но з цим Законом;
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку Укра-
їни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення ва-
лютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної дер-
жави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави

Безстроково

556. Артемов Олександр
(ARTEMOV OLEXANDER),
народився 29 березня 1968 р., 
уродженець Грузії,
громадянин України

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користу-
ватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, по-
льотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержан-
ня (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльнос-
ті, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на ко-
ристування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередкова-
но контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх ін-
тересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і 
використання телекомунікаційних мереж загального користування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згід-
но з цим Законом;
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іно-
земної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обме-
ження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резиден-
тами іноземної держави

Безстроково

557. Гвінцадзе Олександр
(GVINTSADZE OLEXANDER),
народився 19 лютого 1974 р., 
уродженець Грузії,
громадянин України

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користу-
ватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, по-
льотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержан-
ня (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльнос-
ті, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на ко-
ристування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередкова-
но контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх ін-
тересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і 
використання телекомунікаційних мереж загального користування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згід-
но з цим Законом;
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іно-
земної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обме-
ження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резиден-
тами іноземної держави

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
558. Станєв Олександр

(STANIEV OLEKSANDR),
народився 21 серпня 1964 р., 
уродженець Грузії,
громадянин України

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи корис-
туватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержан-
ня (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяль-
ності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів 
на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередко-
вано контролюються резидентами іноземної держави або діють в 
їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і 
використання телекомунікаційних мереж загального користування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згід-
но з цим Законом;
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку Укра-
їни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення ва-
лютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної дер-
жави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави

Безстроково

559. Модебадзе Гіоргі
(MODEBADZE HIORHI),
народився 8 вересня 1975 р., 
уродженець Грузії,
громадянин України

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи корис-
туватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержан-
ня (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяль-
ності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів 
на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередко-
вано контролюються резидентами іноземної держави або діють в 
їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і 
використання телекомунікаційних мереж загального користування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згід-
но з цим Законом;
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку Укра-
їни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення ва-
лютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної дер-
жави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави

Безстроково

560. Олійник Сергій
(OLIINYK SERHII),
народився 5 квітня 1973 р., 
уродженець України,
громадянин України

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи корис-
туватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержан-
ня (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяль-
ності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів 
на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередко-
вано контролюються резидентами іноземної держави або діють в 
їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і 
використання телекомунікаційних мереж загального користування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згід-
но з цим Законом;
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку Укра-
їни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення ва-
лютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної дер-
жави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави

Безстроково

561. Русан Василь
(RUSAN VASYL),
народився 19 червня 1974 р., 
уродженець України,
громадянин України

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи корис-
туватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержан-
ня (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяль-
ності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів 
на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередко-
вано контролюються резидентами іноземної держави або діють в 
їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і 
використання телекомунікаційних мереж загального користування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згід-
но з цим Законом;
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку Укра-
їни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення ва-
лютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної дер-
жави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави

Безстроково

562. Хачатрян Армен
(KHACHATRIAN ARMEN),
народився 4 липня 1977 р., 
уродженець України,
громадянин України

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи корис-
туватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержан-
ня (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяль-
ності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів 
на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередко-
вано контролюються резидентами іноземної держави або діють в 
їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і 
використання телекомунікаційних мереж загального користування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згід-
но з цим Законом;
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку Укра-
їни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення ва-
лютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної дер-
жави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави

Безстроково

563. Хмелідзе Георгій
(KHMELIDZE GIORGI),
народився 12 грудня 1960 р., 
уродженець Грузії,
громадянин України

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави

Безстроково

564. Абдулаєв Ельшад Рассул Огли 
(ABDULAIEV ELSHAD),
народився 2 липня 1969 р., уродженець Азер-
байджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію Укра-
їни;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

565. Абдулаєв Тофіг Раміль Огли (ABDULAIEV 
TOFIH),
народився 1 березня 1981 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію Укра-
їни;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

566. Агаєв Дашкин Гусейналі Огли 
(AGAEV DASHKIN),
народився 20 січня 1986 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію Укра-
їни;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
567. Агаєв Руслан Паша (AHAIEV RUSLAN),

народився 4 травня 1969 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

568. Агамалієв Афган Магаррам Огли
(AHAMALIIEV AFHAN),
народився 29 січня 1986 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

569. Азімзада Вугар Гадім Огли
(AZIMZADA VUHAR),
народився 16 липня 1979 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

570. Бабаєв Багтияр Гитаяд Огли
(BABAIEV BAHTYIAR),
народився 25 червня 1978 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

571. Бадіров Каміль Вахід Огли
(BADIROV KAMIL),
народився 2 листопада 1990 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

572. Байрамов Ясаддін Наджаф Огли
(BAIRAMOV YASADDIN),
народився 10 травня 1972 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

573. Гахраманов Аслан Ядигар Огли 
(HAKHRAMANOV ASLAN),
народився 4 січня 1981 р., уродженець Азер-
байджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

574. Гурбанзаде Асім Назім
(HURBANZADE ASIM),
народився 4 грудня 1994 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
575. Гусейнов Етібар Алі Огли

(HUSEINOV ETIBAR),
народився 18 листопада 1971 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

576. Гусейнов Фуад Вілаят Огли
(HUSEINOV FUAD),
народився 13 травня 1986 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

577. Дашдаміров Єлчу
(DASHDAMIROV YELCHU),
народився 24 січня 1986 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

578. Джаббаров Бахруз Валіядин
(DZHABBAROV BAKHRUZ),
народився 25 вересня 1987 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

579. Джафарлі Шаіг Ганбар Огли
(DZHAFARLI SHAIH),
народився 16 лютого 1993 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

580. Зейналов Наміг Самсадін Огли
(ZEINALOV NAMIH),
народився 21 грудня 1973 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

581. Зейналов Расім Гаджихалілович
(ZEINALOV RASIM),
народився 3 березня 1980 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

582. Ібішов Камран
(IBISHOV KAMRAN),
народився 3 березня 1980 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
583. Ібішов Канан

(IBISHOV KANAN),
народився 16 червня 1990 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

584. Махмудов Ельчин
(MAHMUDOV ELCIN),
народився 24 серпня 1967 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

585. Мехтієв Пейман Віваді Огли
(MEKHTIIEV PEIMAN),
народився 11 серпня 1994 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

586. Мустафаєв Джаваншир Бахтіяр Огли 
(MUSTAFAIEV DZHAVANSHYR),
народився 27 липня 1987 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

587. Мухтаров Маммад Гулу Фікрат Огли
(MUKHTAROV MAMMAD HULU),
народився 20 березня 1988 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

588. Нагдалієв Заур
(NAHDALIIEV ZAUR),
народився 21 березня 1977 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

589. Рустамов Ельмін
(RUSTAMOV ELMIN),
народився 25 липня 1991 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

590. Сулейманов Ельвін Ельгар Огли
(SULEIMANOV ELVIN),
народився 23 березня 1994 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
591. Халілов Ніджат Надір Огли

(KHALILOV NIDZHAT),
народився 12 червня 1975 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

592. Хасаногли Нафар Дамір Огли
(KHASANOHLY NAFAR),
народився 1 серпня 1989 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

593. Шукурлу Дамір Огли
(SHUKURLU DAMIR),
народився 30 листопада 1981 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

594. Юсіфов Сархан Сахіб Огли
(YUSIFOV SARKHAN),
народився 7 жовтня 1983 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

595. Юсіфов Хагверді Аділ Огли
(YUSIFOV KHAHVERDI),
народився 4 травня 1994 р., уродженець 
Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

596. Акобджанян Самвел Грачьяєвич 
(AKOBDZHANIAN SAMVEL),
народився 4 січня 1982 р., уродженець Рес-
публіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

597. Алексанян Мехак Ваняєвич
(ALEKSANIAN MEKHAK),
народився 7 жовтня 1970 р., уродженець 
Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

598. Аракелян Арутіон Деренікович
(ARAKELIAN ARUTION),
народився 29 січня 1963 р., уродженець Рес-
публіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua82 

ДОКУМЕНТИ
599. Барсегян Арам Самвелович

(BARSEHIAN ARAM),
народився 27 лютого 1983 р., уродженець 
Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

600. Манукян Гарнік
(MANUKIAN HARNIK),
народився 28 вересня 1986 р., уродженець 
Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

601. Манукян Левон Самсонович
(MANUKIAN LEVON),
народився 17 жовтня 1964 р., уродженець 
Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

602. Манукян Самвел Зограбович
(MANUKIAN SAMVEL),
народився 5 квітня 1964 р., уродженець Рес-
публіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

603. Мартиросян Андронік Грантович
(MARTYROSYAN ANDRONIC),
народився 11 квітня 1965 р., уродженець 
Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

604. Саргсян Арташес Аветікович
(SARHSIAN ARTASHES),
народився 7 грудня 1975 р., уродженець Рес-
публіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

605. Саркисян Карапет Мамиконович
(SARKYSIAN KARAPET),
народився 4 червня 1975 р., уродженець Рес-
публіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

606. Хачатрян Радік Палайкович
(KHACHATRIAN RADIK),
народився 3 січня 1969 р., уродженець Рес-
публіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
607. Абакаров Абдулмуталім Гамзатович

(ABAKAROV ABDULMUTALIM),
народився 6 березня 1973 р., уродженець 
Республіки Дагестан,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

608. Абакаров Гамзат Магомедович
(ABAKAROV HAMZAT),
народився 25 березня 1992 р., уродженець 
Республіки Дагестан,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

609. Абакаров Шаміль Алійович
(ABAKAROV SHAMIL),
народився 29 жовтня 1979 р., уродженець 
Республіки Дагестан,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

610. Абулкасов Гаджи Шамільович
(ABULKASOV HADZHY),
народився 2 січня 1997 р., уродженець Рес-
публіки Дагестан,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

611. Абулкасов Шаміль Алійович
(ABULKASOV SHAMIL),
народився 17 березня 1966 р., уродженець 
Республіки Дагестан,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

612. Гаджієв Ризван Салігугуллайович
(HADZHIIEV RYZVAN),
народився 9 листопада 1985 р., уродженець 
Республіки Дагестан,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

613. Гулієв Адалат
(HULIIEV ADALAT),
народився 17 січня 1987 р., уродженець Рес-
публіки Дагестан,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

614. Дадаєв Джамалутдін Магомедалійович 
(DADAIEV DZHAMALUTDIN),
народився 6 липня 1980 р., уродженець Рес-
публіки Дагестан,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
615. Дадаєв Нурутдін Магомедалійович

(DADAIEV NURUTDIN),
народився 27 травня 1977 р., уродженець 
Республіки Дагестан,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

616. Маліков Каірбек
(MALIKOV KAIRBEK),
народився 6 березня 1975 р., уродженець 
Республіки Дагестан,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

617. Мірзоєв Аслан Магомедович
(MIRZOEV ASLAN),
народився 12 травня 1973 р., уродженець 
Республіки Дагестан,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

618. Мовсаров Мансур Махмутович
(MOVSAROV MANSUR),
народився 29 січня 1994 р., уродженець Рес-
публіки Дагестан,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

619. Гамзатов Шаміль Алійович
(HAMZATOV SHAMIL),
народився 27 жовтня 1982 р., уродженець 
Республіки Дагестан,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

620. Сулейманов Магомед Магомедзакирович
(SULEIMANOV MAHOMED),
народився 26 вересня 1979 р., уродженець 
Республіки Дагестан,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

621. Дамаданов Валіомар Дамаданович
(DAMADANOV VALIOMAR),
народився 9 березня 1971 р., уродженець 
Республіки Дагестан,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

622. Аскеров Руслан Алі-Огли
(ASKEROV RUSLAN),
народився 27 січня 1981 р., 
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
623. Бегіа Пата Олександрович

(BEHIA PATA),
народився 8 липня 1974 р.,  
уродженець Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

624. Габелія Аліка Георгійович
(HABELIIA ALIKA),
народився 31 травня 1988 р., уродженець 
Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

625. Герасін Торніке
(HERASIN TORNIKE),
народився 2 жовтня 1984 р., уродженець 
Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

626. Дадахава Малхаз Вілєдович
(DADAKHAVA MALKHAZ),
народився 26 жовтня 1975 р., уродженець 
Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

627. Дараселія Лаша Омарович
(DARASELIIA LASHA),
народився 15 грудня 1973 р., уродженець 
Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

628. Дашдаміров Єлчу
(DASHDAMIROV YELCHU),
народився 24 січня 1986 р., уродженець  
Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

629. Кахіані Паата
(KAKHIANI PAATA),
народився 27 вересня 1971 р., уродженець 
Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

630. Квірквелія Заза Семенович
(KVIRKVELIIA ZAZA),
народився 4 лютого 1974 р., уродженець 
Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
631. Кобалія Темур

(KOBALIIA TEMUR),
народився 24 вересня 1982 р., уродженець 
Грузії,
громадянин Грузії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

632. Автаєв Умхан Дардаілович
(AVTAIEV UMKHAN),
народився 20 березня 1969 р., уродженець 
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

633. Айдаміров Валід Вахайович
(AIDAMIROV VALID),
народився 18 серпня 1978 р., уродженець  
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

634. Амагов Асламбек
(AMAGOV ASLAMBEK),
народився 18 жовтня 1971 р., уродженець 
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

635. Вутсаєв Алві
(VUTSAIEV ALVI),
народився 18 серпня 1988 р., уродженець  
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

636. Газієв Алі
(HAZIIEV ALI),
народився 9 серпня 1988 р., уродженець  
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

637. Газієв Нажмудін
(HAZIIEV NAZHMUDIN),
народився 27 грудня 1980 р., уродженець Че-
ченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

638. Гайрабеков Лема Куйрійович
(HAIRABEKOV LEMA),
народився 27 січня 1988 р., уродженець  
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
639. Гакаєв Шархан Вахайович

(HAKAIEV SHARKHAN),
народився 12 вересня 1983 р., уродженець 
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

640. Галієв Равіль
(GALIIEV RAVIL),
народився 1 січня 1982 р., уродженець  
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

641. Гусинов Ражабдибір Гусейнович
(HUSYNOV RAZHABDYBIR),
народився 25 грудня 1992 р., уродженець Че-
ченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

642. Джамбулатов Рустам Адамович
(DZHAMBULATOV RUSTAM),
народився 19 жовтня 1988 р., уродженець 
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

643. Довтаєв Аліхан Ісайович
(DOVTAIEV ALIKHAN),
народився 14 листопада 2000 р., уродженець 
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

644. Жабраілов Саід-Магомед Чингісханович
(ZHABRAILOV SAID-MAHOMED),
народився 5 вересня 1977 р., уродженець  
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

645. Зайнутдінов Шаміль Камалутдинович
(ZAINUTDINOV SHAMIL),
народився 10 січня 1976 р., уродженець Че-
ченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

646. Ідрісов Муслім Алімович
(IDRISOV MUSLIM),
народився 19 грудня 1976 р., уродженець Че-
ченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
647. Ісаєв Ваха Абдулбакійович

(ISAIEV VAKHA),
народився 5 січня 1982 р., уродженець  
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

648. Ісаєв Імран Абдулбакійович
(ISAIEV IMRAN),
народився 24 лютого 1976 р., уродженець 
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

649. Іслангірієв Апті Магомедович
(ISLANHIRIIEV APTI),
народився 26 липня 1970 р., уродженець Че-
ченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

650. Каімов Арбі
(KAIMOV ARBI),
народився 20 березня 1972 р., уродженець 
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

651. Магaмадов Різван
(MAGAMADOV RIZVAN),
народився 29 травня 1978 р., уродженець  
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

652. Магомадов Іслам Саід-Ахмедович
(MAGAMADOV ISLAM),
народився 20 березня 1972 р., уродженець 
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

653. Магомадов Різван Рамзанович
(MAHOMADOV RIZVAN),
народився 29 травня 1978 р., уродженець  
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

654. Межиєв Різван
(MEZHYIEV RIZVAN),
народився 5 серпня 1975 р., уродженець  
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
655. Мірзоєв Садиг Ясір Огли

(MIRZOIEV SADYH),
народився 2 січня 1990 р., уродженець  
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

656. Мусаєв Хізір
(MUSAIEV KHIZIR),
народився 11 липня 1976 р., уродженець  
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

657. Мусітов Асламбек Селимович
(MUSITOV ASLAMBEK),
народився 19 квітня 1976 р., уродженець  
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

658. Саітов Зелімхана Алтійович
(SAITOV ZELIMKHANA),
народився 29 січня 1986 р., уродженець  
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

659. Сайнароєв Салман
(SAINAROIEV SALMAN),
народився 1 листопада 1984 р., уродженець 
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

660. Тадаєв Апті
(TADAIEV APTI),
народився 4 листопада 1984 р., уродженець 
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

661. Хаптукаєв Муса Сайд-Ахмедович
(KHAPTUKAIEV MUSA),
народився 31 березня 1983 р., уродженець 
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

662. Хатуєв Ваха
(KHATUIEV VAKHA),
народився 11 вересня 1995 р., уродженець 
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
663. Шаіпов Магомед Увайсович

(SHAIPOV MAHOMED),
народився 15 вересня 1983 р., уродженець 
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

664. Шатов Муслім Ідрисович
(SHATOV MUSLIM),
народився 15 лютого 1984 р., уродженець 
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

665. Шахгірієв Ібрагім
(SHAKHHIRIIEV IBRAHIM),
народився 28 травня 1991 р., уродженець  
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

666. Юсупов Умар Умаєвич
(ІUSUPOV UMAR),
народився 23 листопада 1973 р., уродженець 
Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

667. Ясагов Адлан Умарович
(YASAHOV ADLAN),
народився 4 червня 1982 р., уродженець Че-
ченської Республіки,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

668. Газієв Нажмудін
(HAZIIEV NAZHMUDIN),
народився 27 грудня 1980 р., уродженець  
Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

669. Расуєв Магомед Ахмутович
(RASUIEV MAHOMED),
народився 1 червня 1969 р., уродженець  
Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

670. Давлєтов Рустем Айдерович
(DAVLIETOV RUSTEM),
народився 24 червня 1984 р., уродженець 
Республіки Узбекистан,
громадянин Республіки Узбекистан

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково
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ДОКУМЕНТИ
671. Ескарбієв Адан Зубайраєвич

(ESKARBIIEV ADAN),
народився 3 листопада 1974 р., уродженець 
Австрії,
громадянин Австрії

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

672. Бурлака Ашот Арутюнович
(BURLAKA ASHOT),
народився 28 квітня 1962 р.,
особа без громадянства

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

673. Мкртичан Ішкан Георгійович
(MKRTYCHAN ISHKAN),
народився 16 вересня 1977 р.,
особа без громадянства

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

674. Талібов Вахід Сейфодін Огли
(TALIBOV VAKHID),
народився 11 липня 1977 р., 
без громадянства

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосеред-
ковано контролюються резидентами іноземної держави або ді-
ють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на 
тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове про-
живання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування 
дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне прожи-
вання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; від-
мова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства Украї-
ни; примусове видворення за межі України)

Безстроково

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, 
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)

№
з/п

Ідентифікаційні дані
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи)

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України «Про санкції») Строк 

застосування

1. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«УРАНІС» 
(Общество с ограниченной 
ответственностью «УРАНИС»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: 
основний державний реєстраційний номер 
– 1149204009151,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 9201003047,
місцезнаходження юридичної 
особи: 299053, тимчасово окупована 
територія Автономної Республіки Крим, 
м. Севастополь, вул. Вакуленчука, 
будинок 33 Г (299053, АР Крым, г. 
Севастополь, ул. Вакуленчука, дом 33 «Г»)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 
держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 
статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 
держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 
суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 
робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до територіального 
моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден 
до повітряного простору України або здійснення посадки на 
території України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 
Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 
емітованими резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом

Три роки

2. Акціонерне товариство «Телекомпанія НТВ» 
(Акционерное общество «Телекомпания 
НТВ»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер – 
1027739667218,
ідентифікаційний номер платника податків – 
7703191457, 
місцезнаходження юридичної особи:  
РФ, 123104, м. Москва, бульвар Тверський, 
9,1 (РФ, 123104, г. Москва, бульвар Тверской, 
9,1)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів «ntv.ru»

Три роки

3. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«НТВ ПЛЮС» (Общество с ограниченной 
ответственностью «НТВ–ПЛЮС»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1177746005667,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7726394478,
місцезнаходження юридичної особи: РФ, 
117587,   м. Москва, Варшавське шосе, буд. 
125, будівля 1, секція 10
(РФ, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, 
дом 125, строение 1, секция 10)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 
«ntvplus.tv», «ntvplus.ru»

Три роки

4. Акціонерне товариство «Перший канал» 
(Акционерное общество «Первый канал»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1027700222330,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7717039300,
місцезнаходження юридичної особи: 
РФ, 127427, м. Москва, вул. Академіка 
Корольова, буд. 19
(РФ, 127427, г. Москва, ул. Академика 
Королева, д. 19)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів «1tv.ru»

Три роки

5. Акціонерне товариство «Перший канал. 
Всесвітня мережа» (Акционерное общество 
«Первый канал. Всемирная сеть»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1027739549221,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7717029599,
місцезнаходження юридичної особи: 
РФ, 127427,  м. Москва, вул. Академіка 
Корольова, буд. 19
(РФ, 127427, г. Москва, ул. Академика 
Королева, д. 19)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів «1tv.
com», «domkino.tv», «domkino-premium.tv», «muz1.tv», 
«vremya.tv», «pobeda.tv»

Три роки

6. Федеральне державне унітарне 
підприємство «Всеросійська державна 
телевізійна і радіомовна компанія» 
(Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Всероссийская 
государственная телевизионная и 
радиовещательная компания»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1027700310076,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7714072839,
місцезнаходження юридичної особи: РФ, 
125124,  м. Москва, вул. 5-я Ямського поля, 
буд. 19-21
(РФ, 125124, г. Москва, ул. 5-я Ямского 
поля, д. 19-21)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів «vgtrk.
com», «rtr-planeta.com», «vesti.ru», «vesti-k.ru», «smotrim.ru»

Три роки
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ДОКУМЕНТИ
7. Відкрите акціонерне товариство 

«Телерадіокомпанія Збройних 
сил Російської Федерації «ЗІРКА» 
(Открытое акционерное общество 
«Телерадиокомпания Вооруженных сил 
Российской Федерации «ЗВЕЗДА».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1097746338403,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7717653542,
місцезнаходження юридичної особи: РФ, 
129164, м. Москва, проспект Миру, 126
(РФ, 129164, г. Москва, просп. Мира, 126)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 
«tvzvezda.ru»

Три роки

8. Акціонерне товариство «ТНТ–
ТЕЛЕМЕРЕЖА» (Акционерное общество 
«ТНТ–ТЕЛЕСЕТЬ»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1027700130149,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7703171771,
місцезнаходження юридичної особи: РФ, 
129272, м. Москва, вул. Трифонівська, 57 А
(РФ, 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, 
57 А)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів  
«tnt-online.ru»

Три роки

9. Акціонерне товариство «МОСКВА МЕДІА» 
(Акционерное общество «МОСКВА 
МЕДИА»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1037739325755,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7705194654,
місцезнаходження юридичної особи: РФ, 
127137, м. Москва, вул. Правди, 24, буд. 2

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 
«moscowmedia.net», «m24.ru», «mskagency.ru»

Три роки

10. Автономна некомерційна організація 
Інформаційний центр радіомовлення, 
мистецтва і культури «ВІРА, НАДІЯ, 
ЛЮБОВ» (Автономная некоммерческая 
организация Информационный центр 
радиовещания, искусства и культуры 
«ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1127799026134,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7718748268,
місцезнаходження юридичної особи: РФ, 
107553, м. Москва, вул. Черкизівська Б., 
буд. 17, корпус 2

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 
«radiovera.ru»

Три роки

11. Федеральне державне унітарне 
підприємство «Міжнародне інформаційне 
агентство «Росія сьогодні» (Федеральное 
государственное унитарное предприятие 
«Международное информационное 
агентство «Россия сегодня»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 5137746242937, 
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7704853840,
місцезнаходження юридичної особи: РФ, 
119021, м. Москва, бульвар Зубовський, 4, 
буд. 1, 2, 3

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 
«россиясегодня.рф», «sputniknews.com», «ria.ru», «crimea.ria.
ru», «inosmi.ru»

Три роки

12. Акціонерне товариство «Телерадіокомпанія 
Петербург» (Акционерное общество 
«Телерадиокомпания «Петербург»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1027809171906,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7825404448,
місцезнаходження юридичної особи: РФ, 
197022, м. Санкт-Петербург, вул. Чапигіна, 
6, літера А

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 
«5-tv.ru»

Три роки

13. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Акцепт» (телевізійний канал Рен 
ТВ) (Общество с ограниченной 
ответственностью «Акцепт» 
(телевизионный канал Рен ТВ).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1027700418811,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7704241848,
місцезнаходження юридичної особи: РФ, 
115093, м. Москва, пров. Партійний, буд. 1, 
корп. 57, будівля 3

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів «ren.tv»

Три роки

14. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Мультимедійний інформаційний центр 
«Ізвєстія» (Общество с ограниченной 
ответственностью «Мультимедийный 
информационный центр «Известия»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1177746287399,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7704399970,
місцезнаходження юридичної особи: РФ, 
115093, м. Москва, пров. Партійний, буд. 1, 
корп. 57, будівля 3, пов. 4, прим. 2,  
каб. 510

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів «iz.ru»

Три роки

15. Автономна некомерційна організація 
«Суспільне телебачення Росії» 
(Автономная некоммерческая организация 
«Общественное телевидение России»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1127799018368,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7717163097,
місцезнаходження юридичної особи: РФ, 
127427,   
м. Москва, вул. Академіка Корольова, 19 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів  
«otr-online.ru»

Три роки

16. Закрите акціонерне товариство 
«Мультимедіа холдинг» (ЗАО 
«Мультимедиа холдинг»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1105024003039,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 5024112009,
місцезнаходження юридичної особи: РФ, 
123060,  
м. Москва, вул. Народного Ополчення, 39, 
корпус 2, пов. 2, прим. 9

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів «nashe.
ru»

Три роки

17. Акціонерне товариство «ТВ Центр» 
(Акционерное общество «ТВ Центр»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1027739048281,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7717091519,
місцезнаходження юридичної особи: РФ, 
115184,   м. Москва, вул. Татарська, буд. 
33, 1

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів «tvc.
ru», «telesputnik.ru»

Три роки

18. Акціонерне товариство 
«Росбізнесконсалтинг» (Акционерное 
общество «Росбизнесконсалтинг»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1027700316159,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7737008974,
місцезнаходження юридичної особи: РФ, 
117393, м. Москва, вул. Профсоюзна, буд. 
78, будівля 1,   пов. 2, прим. IX, кімн. 14Б

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів «rbc.
ru» «tv.rbc.ru»

Три роки

19. Закрите акціонерне товариство «Редакція 
газети «Московський комсомолець» 
(Закрытое акционерное общество 
«Редакция газеты «Московский 
комсомолец»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1027739281976,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7703046121,
місцезнаходження юридичної особи: РФ, 
123022,  
м.  Москва, вул. 1905 року, 7, будівля 1

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 
«crimea.mk.ru»

Три роки

20. Автономна некомерційна організація 
«Телерадіокомпанія «Крим» (Автономная 
некоммерческая организация 
«Телерадиокомпания «Крым»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1149102032507,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 9102020940,
місцезнаходження юридичної 
особи:                        тимчасово окупована 
територія Автоновмної Республіки Крим, м. 
Сімферополь,  
вул. Студентська, буд. 14

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 
«1tvcrimea.ru», «crimea24.tv», «crimea-radio.ru»

Три роки

21. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Інформаційна платформа 
Кримпрес» (Общество с ограниченной 
ответственностью «Информационная 
платформа Крымпресс»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1169204055460,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 9204560977,
місцезнаходження юридичної особи: 
тимчасово окупована територія Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополь, вул. 
Музики Миколи, буд. 96,       кв. 102

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом : блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 
«crimeapress.info»

Три роки

22. Державна автономна установа  
міста Севастополя «Севастопольская 
телерадиокомпания» (Государственное 
автономное учреждение города 
Севастополя «Севастопольская 
телерадиокомпания»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1159204015552,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 9204552077,
місцезнаходження юридичної особи: 
тимчасово окупована територія Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополь, вул. 4 А 
Бастіона, буд. 1

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів «stv92.
ru», «ikstv.ru»

Три роки

23. Державна бюджетна установа Республіки 
Крим «Редакція газети «Кримська газета» 
(Государственное бюджетное учреждение 
Республики Крым «Редакция газеты 
«Крымская газета»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1149102111069,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 9102053431,
місцезнаходження юридичної особи:                         
тимчасово окупована територія Автономної 
Республіки Крим, м. Сімферополь, вул. 
Козлова, буд. 45 А

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 
«gazetacrimea.ru»

Три роки

24. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Телерадіокомпанія ІТВ» (Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Телерадиокомпания ИТВ»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1159102047400,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 9102167012,
місцезнаходження юридичної особи: 
тимчасово окупована територія Автономної 
Республіки Крим, м. Сімферополь, вул. 
Гоголя, буд. 4 А

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів  
«трк-итв.рф»

Три роки
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ДОКУМЕНТИ
25. Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Телерадіокомпанія «Ялта» (Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Телерадиокомпания «Ялта»). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1149102100784,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 9103012004,
місцезнаходження юридичної особи: 
тимчасово окупована територія Автономної 
Республіки Крим, м. Ялта, вул. Соханя, 
буд. 7 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 
«yaltatv.ru»

Три роки

26. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Студія «Ялта ТВ» (Общество с 
ограниченной ответственностью «Студия 
«Ялта ТВ»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1149102045003,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 9103005085,
місцезнаходження юридичної особи: 
тимчасово окупована територія Автономної 
Республіки Крим, м.  Ялта, вул. Крупської, 
буд. 20, корп. 1, кв. 18

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи 
зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж 
загального користування; 
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів  
«yalta-tv.ru»
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27. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ВМ Трансфер ЛТД» («WM Transfer Ltd»).
Місцезнаходження юридичної особи: 
Литовська Республіка, м. Вільнюс, вул. 
В.Кудіркос, 18А–1, ЛТ–03105 (V.Kudirkos 
str., 18A–1, LT–03105, Vilnius, Lithuania)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 
6) одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності (анулювання);
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно із Законом України «Про санкції» (повна 
заборона); 
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 
Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 
картками, емітованими резидентами іноземної держави;
13) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим Законом України «Про санкції» 
(заборона Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу 
користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ 
«ВМ Трансфер ЛТД» («WM Transfer Ltd»), у тому числі до 
субдоменів: «www.capitaller.ru»,»mini.webmoney.ru», «mini.
wmtransfer.com», «light.webmoney.ru», «light.wmtransfer.
com», «wiki.webmoney.ru», «webmoney.ru», «wmtransfer.
com», «passport.webmoney.ru», «security.webmoney.
ru», «security.wmtransfer.com», «exchanger.ru», «login.
wmtransfer.com», «credit.webmoney.ru», «debt.wmtransfer.
com», «banking.guarantee.ru», «banking.gdcert.com», 
«banking.wmeuro.eu», «webmoney.ua», «banks.webmoney.
ru», «arbitrage.webmoney.ru», «keeper.webmoney.ru», 
«keeper.wmtransfer.com», «wmscl.webmoney.ru», «wmsc2.
webmoney.ru», «wmsc3.webmoney.ru», «wmsc4.webmoney.
ru», «merchant.webmoney.ru», «merchant.wmtransfer.com», 
«telepay.webmoney.ru», «telepay.wmtransfer.com», «wm.
exchanger.money», «events.wmtransfer.com», «arbitrage.
webmoney.ua», «files.wmtransfer.com», «mail.wmid.com», 
«advisor.wmtransfer.com», «paymaster.ua», «info.paymaster.
ru», «wm-factor.com.ua», «web-moneta.com», «webmoney-
keeper.ru», «wiki.web-money.ru», «wiki.web.money.ru», «wiki.
wmtransfer.com», «exchanger.money.ru», «wmchanger.
com», «webmoney.com.ua», «webmoney.by», «owebmoney.
ru», «wmx.ru», «webmoneydealer.narod.ru», «www.smartwm.
ru»; сторінок у соціальних месенджерах: «facebook.com/
webmoney», «twitter.com/webmoney_ru», «telegram.me/
webmoney»

Три роки

28. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Вебмані.Ру» (Общество с ограниченной 
ответственностью «Вебмани.Ру»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1097746855502,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7718790862,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 107497, м. Москва, вул. Іркутська, буд. 
17, будівля 4
(РФ, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 
17, строение 4)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
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9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу 
користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ 
«Вебмані.Ру» (ООО «Вебмани.Ру»), у тому числі до 
субдоменів: «www.capitaller.ru», «mini.webmoney.ru», «mini.
wmtransfer.com», «light.webmoney.ru», «light.wmtransfer.
com», «wiki.webmoney.ru», «webmoney.ru», «wmtransfer.
com», «passport.webmoney.ru», «security.webmoney.
ru», «security.wmtransfer.com», «exchanger.ru», «login.
wmtransfer.com», «credit.webmoney.ru», «debt.wmtransfer.
com», «banking.guarantee.ru», «banking.gdcert.com», 
«banking.wmeuro.eu», «webmoney.ua», «banks.webmoney.
ru», «arbitrage.webmoney.ru», «keeper.webmoney.ru», 
«keeper.wmtransfer.com», «wmscl.webmoney.ru», «wmsc2.
webmoney.ru», «wmsc3.webmoney.ru», «wmsc4.webmoney.
ru», «merchant.webmoney.ru», «merchant.wmtransfer.com», 
«telepay.webmoney.ru», «telepay.wmtransfer.com», «wm.
exchanger.money», «events.wmtransfer.com», «arbitrage.
webmoney.ua», «files.wmtransfer.com», «mail.wmid.com», 
«advisor.wmtransfer.com», «paymaster.ua», «info.paymaster.
ru»,  «wm-factor.com.ua», «web-moneta.com», «webmoney-
keeper.ru», «wiki.web-money.ru», «wiki.web.money.ru», «wiki.
wmtransfer.com», «exchanger.money.ru», «wmchanger.
com», «webmoney.com.ua», «webmoney.by», «owebmoney.
ru», «wmx.ru», «webmoneydealer.narod.ru», «www.smartwm.
ru»; сторінок у соціальних месенджерах: «facebook.com/
webmoney», «twitter.com/webmoney_ru», «telegram.me/
webmoney»

29. Акціонерне товариство Небанківська 
кредитна організація «Мережева 
Розрахункова Палата» (Акционерное 
общество Небанковская кредитная 
организация «Сетевая Расчетная Палата»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1021600000861,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 1653019873,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 420111, Республіка Татарстан, м. 
Казань, вул. Карла Маркса, буд. 5, оф. 
28 – 32 
(РФ, 420111, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Карла Маркса, д. 5, оф. 28 – 32)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж 
загального користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 
Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 
картками, емітованими резидентами іноземної держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів АТ Небанківська 
кредитна організація «Мережева Розрахункова Палата» (АО 
Небанковская кредитная организация «Сетевая Расчетная 
Палата»), у тому числі до субдоменів: «www.capitaller.
ru», «mini.webmoney.ru», «mini.wmtransfer.com», «light.
webmoney.ru», «light.wmtransfer.com», «wiki.webmoney.ru», 
«webmoney.ru», «wmtransfer.com», «passport.webmoney.
ru», «security.webmoney.ru», «security.wmtransfer.com», 
«exchanger.ru», «login.wmtransfer.com», «credit.webmoney.
ru», «debt.wmtransfer.com», «banking.guarantee.ru», «banking.
gdcert.com», «banking.wmeuro.eu», «webmoney.ua», «banks.
webmoney.ru», «arbitrage.webmoney.ru», «keeper.webmoney.
ru», «keeper.wmtransfer.com», «wmscl.webmoney.ru», «wmsc2.
webmoney.ru», «wmsc3.webmoney.ru», «wmsc4.webmoney.
ru», «merchant.webmoney.ru», «merchant.wmtransfer.com», 
«telepay.webmoney.ru», «telepay.wmtransfer.com», «wm.
exchanger.money», «events.wmtransfer.com», «arbitrage.
webmoney.ua», «files.wmtransfer.com», «mail.wmid.com», 
«advisor.wmtransfer.com», «paymaster.ua», «info.paymaster.
ru», «wm-factor.com.ua», «web-moneta.com», «webmoney-
keeper.ru», «wiki.web-money.ru», «wiki.web.money.ru», «wiki.
wmtransfer.com», «exchanger.money.ru», «wmchanger.com», 
«webmoney.com.ua», «webmoney.by», «owebmoney.ru», «wmx.
ru», «webmoneydealer.narod.ru», «www.smartwm.ru»; сторінок 
у соціальних месенджерах: «facebook.com/webmoney», 
«twitter.com/webmoney_ru», «telegram.me/webmoney»

Три роки
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ДОКУМЕНТИ
30. Акціонерне товариство «Обчислювальні 

сили» (Акционерное общество 
«Вычислительные силы»). Відомості згідно 
з Єдиним державним реєстром юридичних 
осіб Російської Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1027739062603,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7705401036,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 107497, м. Москва, вул. Іркутська, буд. 
17, будівля 4
(РФ, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 
17, строение 4)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами (анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 
або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і 
використання телекомунікаційних мереж загального користування 
(повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а 
також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
із Законом України «Про санкції» (повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) заборона здійснення Національним банком України реєстрації 
учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією 
якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має 
вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона Інтернет-
провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет 
до ресурсів/сервісів АТ «Обчислювальні сили» (АО «Вычислительные 
силы»), у тому числі до субдоменів: «www.capitaller.ru», «mini.
webmoney.ru», «mini.wmtransfer.com», «light.webmoney.ru», «light.
wmtransfer.com», «wiki.webmoney.ru», «webmoney.ru», «wmtransfer.
com», «passport.webmoney.ru», «security.webmoney.ru», «security.
wmtransfer.com», «exchanger.ru», «login.wmtransfer.com», «credit.
webmoney.ru», «debt.wmtransfer.com», «banking.guarantee.ru», 
«banking.gdcert.com», «banking.wmeuro.eu», «webmoney.ua», «banks.
webmoney.ru», «arbitrage.webmoney.ru», «keeper.webmoney.ru», 
«keeper.wmtransfer.com», «wmscl.webmoney.ru», «wmsc2.webmoney.
ru», «wmsc3.webmoney.ru», «wmsc4.webmoney.ru», «merchant.
webmoney.ru», «merchant.wmtransfer.com», «telepay.webmoney.ru», 
«telepay.wmtransfer.com», «wm.exchanger.money», «events.wmtransfer.
com», «arbitrage.webmoney.ua», «files.wmtransfer.com», «mail.wmid.
com», «advisor.wmtransfer.com», «paymaster.ua», «info.paymaster.
ru», «wm-factor.com.ua», «web-moneta.com», «webmoney-keeper.
ru», «wiki.web-money.ru», «wiki.web.money.ru», «wiki.wmtransfer.
com», «exchanger.money.ru», «wmchanger.com», «webmoney.com.
ua», «webmoney.by», «owebmoney.ru», «wmx.ru», «webmoneydealer.
narod.ru», «www.smartwm.ru»; сторінок у соціальних месенджерах: 
«facebook.com/webmoney», «twitter.com/webmoney_ru», «telegram.
me/webmoney»

Три роки

31. Закрите акціонерне товариство «Вебмані 
Європа Лтд» («WebMoney Europe Ltd»). 
Основний державний реєстраційний номер 
– 08878574,
місцезнаходження юридичної особи: 
Велика Британія, Англія, Кембрідж, 
Португал пласе, 7 
(7 Portugal Place, Cambridge, CB5 8AF, 
England, UK)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами (анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 
або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і 
використання телекомунікаційних мереж загального користування 
(повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а 
також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
із Законом України «Про санкції» (повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) заборона здійснення Національним банком України реєстрації 
учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією 
якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має 
вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона Інтернет-
провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет 
до ресурсів/сервісів ЗАТ «Вебмані Європа Лтд» («WebMoney Europe 
Ltd»), у тому числі до субдоменів: «www.capitaller.ru», «mini.webmoney.
ru», «mini.wmtransfer.com», «light.webmoney.ru», «light.wmtransfer.
com», «wiki.webmoney.ru», «webmoney.ru», «wmtransfer.com», 
«passport.webmoney.ru», «security.webmoney.ru», «security.wmtransfer.
com», «exchanger.ru», «login.wmtransfer.com», «credit.webmoney.ru», 
«debt.wmtransfer.com», «banking.guarantee.ru», «banking.gdcert.com», 
«banking.wmeuro.eu», «webmoney.ua», «banks.webmoney.ru», «arbitrage.
webmoney.ru», «keeper.webmoney.ru», «keeper.wmtransfer.com», 
«wmscl.webmoney.ru», «wmsc2.webmoney.ru», «wmsc3.webmoney.
ru», «wmsc4.webmoney.ru», «merchant.webmoney.ru», «merchant.
wmtransfer.com», «telepay.webmoney.ru», «telepay.wmtransfer.com», 
«wm.exchanger.money», «events.wmtransfer.com», «arbitrage.webmoney.
ua», «files.wmtransfer.com», «mail.wmid.com», «advisor.wmtransfer.com», 
«paymaster.ua», «info.paymaster.ru», «wm–factor.com.ua», «web-moneta.
com», «webmoney-keeper.ru», «wiki.web–money.ru», «wiki.web.money.
ru», «wiki.wmtransfer.com», «exchanger.money.ru», «wmchanger.com», 
«webmoney.com.ua», «webmoney.by», «owebmoney.ru», «wmx.ru», 
«webmoneydealer.narod.ru», «www.smartwm.ru»; сторінок у соціальних 
месенджерах: «facebook.com/webmoney», «twitter.com/webmoney_ru», 
«telegram.me/webmoney»

Три роки

32. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Амстар Холдінгс Лімітед» («Amstar 
Holdings Limited»).
Основний державний реєстраційний 
номер –
0721631,
місцезнаходження юридичної особи: 
Гонконг, Кроуфорд Хауз, 70 (11/F Crawford 
House, 70 Queen’s Road Central, Central, 
Hong Kong)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж 
загального користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «Амстар Холдінгс 
Лімітед» («Amstar Holdings Limited»), у тому числі до 
субдоменів: «www.capitaller.ru», «mini.webmoney.ru», «mini.
wmtransfer.com», «light.webmoney.ru», «light.wmtransfer.
com», «wiki.webmoney.ru», «webmoney.ru», «wmtransfer.com», 
«passport.webmoney.ru», «security.webmoney.ru», «security.
wmtransfer.com», «exchanger.ru», «login.wmtransfer.com», 
«credit.webmoney.ru», «debt.wmtransfer.com», «banking.
guarantee.ru», «banking.gdcert.com», «banking.wmeuro.eu», 
«webmoney.ua», «banks.webmoney.ru», «arbitrage.webmoney.
ru», «keeper.webmoney.ru», «keeper.wmtransfer.com», «wmscl.
webmoney.ru», «wmsc2.webmoney.ru», «wmsc3.webmoney.
ru», «wmsc4.webmoney.ru», «merchant.webmoney.ru», 
«merchant.wmtransfer.com», «telepay.webmoney.ru», «telepay.
wmtransfer.com», «wm.exchanger.money», «events.wmtransfer.
com», «arbitrage.webmoney.ua», «files.wmtransfer.com», 
«mail.wmid.com», «advisor.wmtransfer.com», «paymaster.
ua», «info.paymaster.ru», «wm-factor.com.ua», «web-moneta.
com», «webmoney-keeper.ru», «wiki.web-money.ru», «wiki.
web.money.ru», «wiki.wmtransfer.com», «exchanger.money.
ru», «wmchanger.com», «webmoney.com.ua», «webmoney.
by», «owebmoney.ru», «wmx.ru», «webmoneydealer.narod.
ru», «www.smartwm.ru»; сторінок у соціальних месенджерах: 
«facebook.com/webmoney», «twitter.com/webmoney_ru», 
«telegram.me/webmoney»

Три роки

33. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Інтернет Дірект Ексчендж Транзакшен 
Лтд» («INDX Transactions Ltd»). 
Місцезнаходження юридичної особи: 
Британські Віргінські Острови, о. Тортола, 
м. Род Таун, абонентська скринька 3321
(P.O.Box 3321, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 
держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 
статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 
держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 
суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано 
санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно із Законом України «Про санкції» (повна 
заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною 
організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона Інтернет-
провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі 
Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «Інтернет Дірект Ексчендж 
Транзакшен Лтд» («INDX Transactions Ltd»), у тому числі до 
субдоменів: «www.capitaller.ru», «webmoney.ru», «wmtransfer.
com», «web-moneta.com», «wiki.webmoney.ru», «wiki.wmtransfer.
com», «indx.ru», «indx.cepital.ru», «indx.money.ru», «indx.exchange.
ru», «indxexchange.ae.ru»

Три роки
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ДОКУМЕНТИ
34. Дочірнє підприємство «Фінансова компанія 

«ЕлМІ».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
36602569,
місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 02660, м. Київ, вул. Сверстюка, 
буд. 11А, кімн. 414

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж 
загального користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ДП «Фінансова 
компанія «ЕлМІ», у тому числі до субдоменів: «www.elmi.ua», 
«webmoney.ru»

Три роки

35. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Вебмані.Юей». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
39501126,
місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 02660, м. Київ, вул. Сверстюка, буд. 
11 А, кімн. 401

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж 
загального користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «Вебмані.Юей», 
у тому числі до субдоменів: «www.capitaller.ru», «mini.
webmoney.ru», «mini.wmtransfer.com», «light.webmoney.ru», 
«light.wmtransfer.com», «wiki.webmoney.ru», «webmoney.
ru», «wmtransfer.com», «passport.webmoney.ru», «security.
webmoney.ru», «security.wmtransfer.com», «exchanger.
ru», «login.wmtransfer.com», «credit.webmoney.ru», «debt.
wmtransfer.com», «banking.guarantee.ru», «banking.gdcert.
com», «banking.wmeuro.eu», «webmoney.ua», «banks.
webmoney.ru», «arbitrage.webmoney.ru», «keeper.webmoney.
ru», «keeper.wmtransfer.com», «wmscl.webmoney.ru», «wmsc2.
webmoney.ru», «wmsc3.webmoney.ru», «wmsc4.webmoney.
ru», «merchant.webmoney.ru», «merchant.wmtransfer.com», 
«telepay.webmoney.ru», «telepay.wmtransfer.com», «wm.
exchanger.money», «events.wmtransfer.com», «arbitrage.
webmoney.ua», «files.wmtransfer.com», «mail.wmid.com», 
«advisor.wmtransfer.com», «paymaster.ua», «info.paymaster.
ru», «wm-factor.com.ua», «web-moneta.com», «webmoney-
keeper.ru», «wiki.web-money.ru», «wiki.web.money.ru», «wiki.
wmtransfer.com», «exchanger.money.ru», «wmchanger.com», 
«webmoney.com.ua», «webmoney.by», «owebmoney.ru», «wmx.
ru», «webmoneydealer.narod.ru», «www.smartwm.ru»; сторінок 
у соціальних месенджерах: «facebook.com/webmoney», 
«twitter.com/webmoney_ru», «telegram.me/webmoney»

Три роки

36. Дочірнє підприємство «Фінансова установа 
«ВМ–Фактор».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
35185577, 
місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 08601, Київська область, м. 
Васильків, пров. Кармелюка, буд. 11

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж 
загального користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ДП «Фінансова установа 
«ВМ-Фактор», у тому числі до субдоменів: «www.capitaller.
ru», «mini.webmoney.ru», «mini.wmtransfer.com», «light.
webmoney.ru», «light.wmtransfer.com», «wiki.webmoney.ru», 
«webmoney.ru», «wmtransfer.com», «passport.webmoney.
ru», «security.webmoney.ru», «security.wmtransfer.com», 
«exchanger.ru», «login.wmtransfer.com», «credit.webmoney.
ru», «debt.wmtransfer.com», «banking.guarantee.ru», «banking.
gdcert.com», «banking.wmeuro.eu», «webmoney.ua», «banks.
webmoney.ru», «arbitrage.webmoney.ru», «keeper.webmoney.
ru», «keeper.wmtransfer.com», «wmscl.webmoney.ru», «wmsc2.
webmoney.ru», «wmsc3.webmoney.ru», «wmsc4.webmoney.
ru», «merchant.webmoney.ru», «merchant.wmtransfer.com», 
«telepay.webmoney.ru», «telepay.wmtransfer.com», «wm.
exchanger.money», «events.wmtransfer.com», «arbitrage.
webmoney.ua», «files.wmtransfer.com», «mail.wmid.com», 
«advisor.wmtransfer.com», «paymaster.ua», «info.paymaster.
ru», «wm-factor.com.ua», «web-moneta.com», «webmoney-
keeper.ru», «wiki.web-money.ru», «wiki.web.money.ru», «wiki.
wmtransfer.com», «exchanger.money.ru», «wmchanger.com», 
«webmoney.com.ua», «webmoney.by», «owebmoney.ru», «wmx.
ru», «webmoneydealer.narod.ru», «www.smartwm.ru»; сторінок 
у соціальних месенджерах: «facebook.com/webmoney», 
«twitter.com/webmoney_ru», «telegram.me/webmoney»
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37. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Пеймастер» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Пэймастер»). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1137746988015,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7723887394,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 109129, м. Москва, вул. Текстильщиков 
8-а,    буд. 11
(РФ, 109129, г. Москва, ул. Текстильщиков 
8-я, д. 11)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж 
загального користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам  надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «Пеймастер» (ООО 
«Пэймастер»), у тому числі до субдоменів: «www.capitaller.ru», 
«mini.webmoney.ru», «mini.wmtransfer.com», 

Три роки



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua96 

ДОКУМЕНТИ
«light.webmoney.ru», «light.wmtransfer.com», «wiki.webmoney.
ru», «webmoney.ru», «wmtransfer.com», «passport.webmoney.
ru», «security.webmoney.ru», «security.wmtransfer.com», 
«exchanger.ru», «login.wmtransfer.com», «credit.webmoney.
ru», «debt.wmtransfer.com», «banking.guarantee.ru», «banking.
gdcert.com», «banking.wmeuro.eu», «webmoney.ua», «banks.
webmoney.ru», «arbitrage.webmoney.ru», «keeper.webmoney.
ru», «keeper.wmtransfer.com», «wmscl.webmoney.ru», «wmsc2.
webmoney.ru», «wmsc3.webmoney.ru», «wmsc4.webmoney.
ru», «merchant.webmoney.ru», «merchant.wmtransfer.com», 
«telepay.webmoney.ru», «telepay.wmtransfer.com», «wm.
exchanger.money», «events.wmtransfer.com», «arbitrage.
webmoney.ua», «files.wmtransfer.com», «mail.wmid.com», 
«advisor.wmtransfer.com», «paymaster.ua», «info.paymaster.
ru», «wm-factor.com.ua», «web-moneta.com», «webmoney-
keeper.ru», «wiki.web-money.ru», «wiki.web.money.ru», «wiki.
wmtransfer.com», «exchanger.money.ru», «wmchanger.com», 
«webmoney.com.ua», «webmoney.by», «owebmoney.ru», «wmx.
ru», «webmoneydealer.narod.ru», «www.smartwm.ru»; сторінок 
у соціальних месенджерах: «facebook.com/webmoney», 
«twitter.com/webmoney_ru», «telegram.me/webmoney»

38. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Пеймастер».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
38692680,
місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 08601, Київська область, м. 
Васильків, пров. Кармелюка, буд. 11

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж 
загального користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «Пеймастер», у тому 
числі до субдоменів: «www.capitaller.ru», «mini.webmoney.ru», 
«mini.wmtransfer.com», «light.webmoney.ru», «light.wmtransfer.
com», «wiki.webmoney.ru», «webmoney.ru», «wmtransfer.com», 
«passport.webmoney.ru», «security.webmoney.ru», «security.
wmtransfer.com», «exchanger.ru», «login.wmtransfer.com», 
«credit.webmoney.ru», «debt.wmtransfer.com», «banking.
guarantee.ru», «banking.gdcert.com», «banking.wmeuro.eu», 
«webmoney.ua», «banks.webmoney.ru», «arbitrage.webmoney.
ru», «keeper.webmoney.ru», «keeper.wmtransfer.com», «wmscl.
webmoney.ru», «wmsc2.webmoney.ru», «wmsc3.webmoney.
ru», «wmsc4.webmoney.ru», «merchant.webmoney.ru», 
«merchant.wmtransfer.com», «telepay.webmoney.ru», «telepay.
wmtransfer.com», «wm.exchanger.money», «events.wmtransfer.
com», «arbitrage.webmoney.ua», «files.wmtransfer.com», 
«mail.wmid.com», «advisor.wmtransfer.com», «paymaster.
ua», «info.paymaster.ru», «wm–factor.com.ua», «web-moneta.
com», «webmoney-keeper.ru», «wiki.web-money.ru», «wiki.
web.money.ru», «wiki.wmtransfer.com», «exchanger.money.
ru», «wmchanger.com», «webmoney.com.ua», «webmoney.
by», «owebmoney.ru», «wmx.ru», «webmoneydealer.narod.
ru», «www.smartwm.ru»; сторінок у соціальних месенджерах: 
«facebook.com/webmoney», «twitter.com/webmoney_ru», 
«telegram.me/webmoney»
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39. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Агентство Гарантій».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
38692942,
місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 08600, Київська область,  
м. Васильків, вул. Чехова, буд. 1, кімн. 4

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж 
загального користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 
Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 
картками, емітованими резидентами іноземної держави;
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12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «Агентство 
Гарантій», у тому числі до субдоменів: «www.capitaller.
ru», «mini.webmoney.ru», «mini.wmtransfer.com», «light.
webmoney.ru», «light.wmtransfer.com», «wiki.webmoney.ru», 
«webmoney.ru», «wmtransfer.com», «passport.webmoney.
ru», «security.webmoney.ru», «security.wmtransfer.com», 
«exchanger.ru», «login.wmtransfer.com», «credit.webmoney.
ru», «debt.wmtransfer.com», «banking.guarantee.ru», «banking.
gdcert.com», «banking.wmeuro.eu», «webmoney.ua», «banks.
webmoney.ru», «arbitrage.webmoney.ru», «keeper.webmoney.
ru», «keeper.wmtransfer.com», «wmscl.webmoney.ru», «wmsc2.
webmoney.ru», «wmsc3.webmoney.ru», «wmsc4.webmoney.
ru», «merchant.webmoney.ru», «merchant.wmtransfer.com», 
«telepay.webmoney.ru», «telepay.wmtransfer.com», «wm.
exchanger.money», «events.wmtransfer.com», «arbitrage.
webmoney.ua», «files.wmtransfer.com», «mail.wmid.com», 
«advisor.wmtransfer.com», «paymaster.ua», «info.paymaster.
ru», «wm-factor.com.ua», «web-moneta.com», «webmoney-
keeper.ru», «wiki.web-money.ru»,»wiki.web.money.ru», «wiki.
wmtransfer.com», «exchanger.money.ru», «wmchanger.com», 
«webmoney.com.ua», «webmoney.by», «owebmoney.ru», «wmx.
ru», «webmoneydealer.narod.ru», «www.smartwm.ru»; сторінок 
у соціальних месенджерах: «facebook.com/webmoney», 
«twitter.com/webmoney_ru», «telegram.me/webmoney»

40. Акціонерне товариство «Група компаній 
Натекс» (Акционерное общество «Группа 
компаний Натекс»). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 5107746049373,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7705937050,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 115054, м. Москва, провулок 5-й 
Монетчиковський, буд. 16, оф. 813
(РФ, 115054, г. Москва, переулок 5-й 
Монетчиковский, д. 16, оф. 813)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж 
загального користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
12) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
14) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів АТ «Група компаній 
Натекс» (АО «Группа компаний Натекс»), в тому числі до 
субдоменів: «www.nateks.ru», «nateks-dv.ru», «nateks-ural.ru», 
«nateks-don.ru», «megatransov.net», «nateks-volga.ru», «nateks.
telecomsite.ru», «nateks.by»

Три роки

41. Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Натекс-Центр» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Натекс-Центр»). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1067760842357,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7709715851,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 115191, м. Москва, провулок 
Гамсоновський, буд. 2, корпус 1, оф. 351
(РФ, 115191, г. Москва, переулок 
Гамсоновский,       д. 2, корпус 1, оф. 351)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж 
загального користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;

Три роки
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12) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
14) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу 
користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ 
«Натекс-Центр» (ООО «Натекс-Центр»), у тому числі до 
субдоменів: «www.nateks.ru», «nateks-dv.ru», «nateks-ural.
ru», «nateks-don.ru», «megatransov.net», «nateks-volga.ru», 
«nateks.telecomsite.ru», «nateks.by»

42. Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Натекс-Дон» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Натекс-Дон»). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1046165012893,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 6165115798,
місцезнаходження юридичної особи –
РФ, 344037, Ростовська обл., м. Ростов-на-
Дону,    вул. 26-а Лінія, буд. 21-а, оф. 104
(РФ, 344037, Ростовская обл., г. Ростов-на-
Дону,     ул. 26–я Линия, д. 21-а, оф. 104)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
12) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
13) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
14) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу 
користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ 
«Натекс-Дон» (ООО «Натекс-Дон»), у тому числі до 
субдоменів: «www.nateks.ru», «nateks-dv.ru», «nateks-ural.
ru», «nateks-don.ru», «megatransov.net», «nateks-volga.ru», 
«nateks.telecomsite.ru», «nateks.by»

Три роки

43. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Натекс Сєвєро-Запад» (Общество с 
ограниченной ответственностью  «Натекс 
Северо-Запад»). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1097847046395,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7838423141,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 197198, м. Санкт-Петербург, проспект 
Добролюбова, буд. 1/79 літера Б, 
приміщення 8н,     к. 14
(РФ, 197198, г. Санкт-Петербург, проспект 
Добролюбова, д. 1/79 литера Б, помещение 
8н, к. 14)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
12) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
13) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
14) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу 
користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ 
«Натекс Сєвєро-Запад» (ООО «Натекс Северо-Запад»), у 
тому числі до субдоменів: «www.nateks.ru», «nateks-dv.ru», 
«nateks-ural.ru», «nateks-don.ru», «megatransov.net», «nateks-
volga.ru», «nateks.telecomsite.ru», «nateks.by»

Три роки

44. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Регіональний центр підтримки Натекс – 
Дальній Восток» (Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональный центр 
поддержки Натекс – Дальний Восток»). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1102537001973,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 2537081819,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 690077, Приморський край, м. 
Владивосток, вул. 50 років ВЛКСМ, буд. 26 
А, оф. 1
(РФ, 690077, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 26 А, 
оф. 1)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах);
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж 
загального користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
12) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
13) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
14) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «РЦП Натекс – 
Дальній Восток» (ООО «РЦП Натекс – Дальний Восток»),  
у тому числі до субдоменів: «www.nateks.ru», «nateks-dv.ru», 
«nateks-ural.ru», «nateks-don.ru», «megatransov.net»,  
«nateks-volga.ru», «nateks.telecomsite.ru», «nateks.by»

Три роки

45. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Регіональний центр підтримки Натекс 
– Волга» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Региональный центр 
поддержки Натекс – Волга»). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1095258004654,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 5258086001,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 603064, м. Нижній Новгород, проспект 
Леніна, буд. 82, оф. 2
(РФ, 603064, г. Нижний Новгород, проспект 
Ленина, д. 82, оф. 2)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж 
загального користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
12) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капі або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
13) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
14) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «РЦП Натекс 
– Волга» (ООО «РЦП Натекс – Волга»), у тому числі до 
субдоменів: «www.nateks.ru», «nateks-dv.ru», «nateks-ural.ru», 
«nateks–don.ru», «megatransov.net», «nateks-volga.ru», «nateks.
telecomsite.ru», «nateks.by»

Три роки

46. Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Натекс – Урал» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Натекс – Урал»). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1156658107594,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 6679084682,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 620114, м. Єкатеринбург, вул. 
Авіаційна, буд. 55, кв. 42
(РФ, 620114, г. Екатеринбург, ул. 
Авиационная, д. 55, кв. 42)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють

Три роки
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продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно із Законом України «Про санкції» (повна 
заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 
Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 
картками, емітованими резидентами іноземної держави;
12) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
13) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
14) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «Натекс – Урал» (ООО 
«Натекс – Урал»), у тому числі до субдоменів: «www.nateks.ru», 
«nateks-dv.ru», «nateks-ural.ru», «nateks-don.ru», «megatransov.
net», «nateks-volga.ru», «nateks.telecomsite.ru», «nateks.by»

47. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Газтехсвязь» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Газтехсвязь»). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1175024026430,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 5024178708,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 143441, Московська обл., м. 
Красногорськ, дєрєвня Путілково, вул. 
Сходненська, буд. 25, приміщення 5, к. 2
(РФ, 143441, Московская обл., г. 
Красногорск, деревня Путилково, ул. 
Сходненская, д. 25, помещение 5, к. 2)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 
держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 
статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 
держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 
суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 
робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно із Законом України «Про санкції» (повна 
заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 
Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 
картками, емітованими резидентами іноземної держави;
12) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
13) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
14) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «Газтехсвязь» (ООО 
«Газтехсвязь»), у тому числі до субдоменів: «www.nateks.ru», 
«nateks-dv.ru», «nateks-ural.ru», «nateks-don.ru», «megatransov.
net», «nateks-volga.ru», «nateks.telecomsite.ru», «nateks.by»

Три роки

48. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Натекс Україна». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
36089041,
місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 03110, м. Київ, вул. Олександра 
Пироговського, буд. 16 А

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 
держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 
статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 
держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 
суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано 
санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно із Законом України «Про санкції» (повна 
заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
13) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
14) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона Інтернет-
провайдерам  надання послуг з доступу користувачам мережі 
Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «Натекс Україна», в тому числі 
до субдоменів: «www.nateks.ru», «nateks-dv.ru», «nateks-ural.ru», 
«nateks-don.ru», «megatransov.net», «nateks-volga.ru», «nateks.
telecomsite.ru», «nateks.by»

Три роки

49. Акціонерне товариство «Інлайн груп» 
(Акционерное общество «Инлайн груп»). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1027739357194,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7725111141, 
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 123007, м. Москва, Хорошовське шосе, 
буд. 38, корп. 1, кімн. 35
(РФ, 123007, г. Москва, Хорошёвское 
шоссе, д. 38, корп. 1, ком. 35)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно із Законом України «Про санкції» (повна 
заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 
Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 
картками, емітованими резидентами іноземної держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ЗАТ «Інлайн груп» (ЗАО 
«Инлайн груп»), у тому числі до субдоменів: «www.inlinegroup.
ru», «inlinegroup-c.ru», «www.inlinegroup.ua»

Три роки

50. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Інлайн проект» (Общество с ограниченной 
ответственностью «Инлайн проект»). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1037731002374,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7731267860,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 123290, м. Москва, проїзд Причальний, 
буд. 2
(РФ, 123290, г. Москва, проезд 
Причальный, д. 2)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно із Законом України «Про санкції» (повна 
заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 
Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 
картками, емітованими резидентами іноземної держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу 
користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ 
«Інлайн проект» (ООО «Инлайн проект»), у тому числі до 
субдоменів: «www.inlinegroup.ru», «inlinegroup-c.ru», «www.
inlinegroup.ua»
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51. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Інлайн сервіси» (Общество с ограниченной 
ответственностью «Инлайн сервисы»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний 
номер –
1117746055283,
ідентифікаційний номер платника податків 
–
7714829220,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 123007, м. Москва, Хорошовське шосе, 
буд. 38, корп. 1
(РФ, 123007, г. Москва, Хорошёвское 
шоссе, д. 38, корп. 1)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж 
загального користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
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застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим Законом України «Про санкції» 
(заборона Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу 
користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ 
«Інлайн сервіси» (ООО «Инлайн сервисы»), у тому числі до 
субдоменів: «www.inlinegroup.ru», «inlinegroup-c.ru», «www.
inlinegroup.ua»

52. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Інлайн груп захід».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
34242534,
місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 03061, м. Київ, проспект Відрадний,        
буд. 95 Д

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж 
загального користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «Інлайн груп захід»,  
у тому числі до субдоменів: «www.inlinegroup.ru»,  
«inlinegroup-c.ru», «www.inlinegroup.ua»
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53. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Мегасофт» (Общество с ограниченной 
ответственностью «Мегасофт»). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний 
номер –
1026104372360,
ідентифікаційний номер платника податків 
–
6168099801,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 344090, Ростовська обл., м. Ростов-
на-Дону, просп. Стачки, буд. 198, корп. А, 
кв. 25
(РФ, 344090, Ростовская обл. г. Ростов-
на-Дону, проспект Стачки, д. 198, корп. А, 
кв. 25)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) апобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 
Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 
картками, емітованими резидентами іноземної держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє
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10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «Мегасофт» (ООО 
«Мегасофт»), у тому числі до субдоменів: «megasoft-ltd.ru»

54. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Цифроград» (Общество с ограниченной 
ответственностью «Цифроград»). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1187746732425,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7722465390,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 115088, м. Москва, вул. 2-га 
Машинобудування, буд. 25, будівля 5,  
оф. 15
(РФ, 115088, г. Москва, ул. 2-я 
Машиностроения,     д. 25, строение 5, 
оф. 15)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж 
загального користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим Законом України «Про 
санкції» (заборона Інтернет-провайдерам надання послуг з 
доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів 
ТОВ «Цифроград» (ООО «Цифроград»), у тому числі до 
субдоменів: «megasoft-ltd.ru»

Три роки

55. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Цифрова долина» (Общество с 
ограниченной ответственностью «Цифровая 
долина»). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1199112001054,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 9110023649,
місцезнаходження юридичної особи:
тимчасово окупована територія Автономної 
Республіки Крим, 297406, м. Євпаторія, вул. 
Фрунзе, буд. 50/107, оф. 12
(АР Крым, 297406, г. Евпатория, ул. Фрунзе,             
д. 50/107, оф. 12)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж 
загального користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим Законом України «Про санкції» 
(заборона Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу 
користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ 
«Цифрова долина» (ООО «Цифровая долина»), у тому числі 
до субдоменів: «megasoft-ltd.ru»

Три роки

56. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Мегасофт». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
30600660,
місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 83055, м. Донецьк, вул. 50-річчя 
СРСР, буд. 146

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення

Три роки
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ДОКУМЕНТИ
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж 
загального користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «Мегасофт», у тому 
числі до субдоменів: «megasoft-ltd.ru»

57. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Мегасофт облік».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
40259320,
місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 03191, м. Київ, вул. Академіка 
Вільямса, буд. 3/7 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж 
загального користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «Мегасофт облік», у 
тому числі до субдоменів: «megasoft-ltd.ru» 

Три роки

58. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Смарт-сіті» (Общество с ограниченной 
ответственностью «Смарт-сити»). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний 
номер –
1149102015941,
ідентифікаційний номер платника податків 
–9102011223,
місцезнаходження юридичної особи:
тимчасово окупована територія Автономної 
Республіки Крим, 295001, м. Сімферополь,  
вул. Сергєєва-Ценського, буд. 64, кв. 9
(АР Крым, 295001, г. Симферополь, ул. 
Сергеева-Ценского, д. 64, кв. 9)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж 
загального користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного

Три роки

банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «Смарт-сіті» (ООО 
«Смарт-сити»), у тому числі до субдоменів: «megasoft-ltd.ru»

59. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Укрсофт ЛТД».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
39563397,
місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. 
Воскресенська,  
буд. 21, оф. 521

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно із Законом України «Про санкції» (повна 
заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 
Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 
картками, емітованими резидентами іноземної держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) аборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «Укрсофт ЛТД «, у 
тому числі до субдоменів: «megasoft-ltd.ru»

Три роки

60. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Лекс–консалт+».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
38311496,
місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 83055, м. Донецьк, вул. Артема, 
буд. 94, офіс 417

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим Законом України «Про санкції» 
(заборона Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу 
користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів  
ТОВ «Лекс-консалт+», у тому числі до субдоменів: 
«megasoft-ltd.ru»

Три роки
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ДОКУМЕНТИ
61. Спільне українсько-російське підприємство 

«Мега ЛТД» у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю.
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
23425274,
місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 83052, м. Донецьк, бульвар 
Шевченка, буд. 105

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж 
загального користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам  надання послуг з доступу 
користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів СУРП 
«Мега ЛТД», у тому числі до субдоменів: «megasoft-ltd.ru»

Три роки

62. Акціонерне товариство «КІВІ» (Акционерное 
общество «КИВИ»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1047796041039,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7707510721,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 117405, м. Москва, вул. Дорожная, буд. 
60, корпус 19, оф. 12
(РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная,  
д. 60, корпус 19, оф. 12)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж 
загального користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» 
(повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим Законом України «Про санкції» 
(заборона Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу 
користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів АТ 
«КІВІ» (АО «КИВИ»), у тому числі до субдоменів: «www.
qiwi.ua», «www.qiwi.com», «qiwi.gcs–web.com», «p2p.qiwi.
com», «jobs.qiwi.com», «corp.qiwi.com», «qiwitrue.dev», 
«universe.qiwi.com», «static.qiwi.com», «qiwiguide.ru», «qiwi.
me», «bonus.qiwi.com», «travel.qiwi.com», «donate.qiwi.
com», «teamplay.qiwi.com», «investor.qiwi.com», «qiwi.kz», 
«developer.qiwi.com», «tochka.com», сторінок у соціальних 
месенджерах: «facebook.com/qiwirussia», «instagram.com/
qiwi_russia», «twitter.com/qiwirussia»
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63. Публічна акціонерна компанія 
з обмеженою відповідальністю «КІВІ 
ПіЕлСі» («QIWI PLC»).
Реєстраційний номер – НЕ 193010,
ідентифікаційний номер платника податків 
– С193010,
місцезнаходження юридичної особи: 
Кіпр, 1087, м. Нікосія, вул. Кеннеді, буд. 
12–14, бізнес-центр Кеннеді, оф. 203
(Kennedy Business Centre, 2nd Floor Office 
203, 12–14 Kennedy Ave., Nicosia, 1087, 
Cyprus)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
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7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно із Законом України «Про санкції» (повна 
заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 
Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 
картками, емітованими резидентами іноземної держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу 
користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів публічної 
акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «КІВІ 
ПіЕлСі» («QIWI PLC»), у тому числі до субдоменів: «www.
qiwi.ua», «www.qiwi.com», «qiwi.gcs-web.com», «p2p.qiwi.
com», «jobs.qiwi.com», «corp.qiwi.com», «qiwitrue.dev», 
«universe.qiwi.com», «static.qiwi.com», «qiwiguide.ru», «qiwi.
me», «bonus.qiwi.com», «travel.qiwi.com», «donate.qiwi.
com», «teamplay.qiwi.com», «investor.qiwi.com», «qiwi.kz», 
«developer.qiwi.com», «tochka.com», сторінок у соціальних 
месенджерах: «facebook.com/qiwirussia», «instagram.com/
qiwi_russia», «twitter.com/qiwirussia»

64. Приватна акціонерна компанія «ЕС-БІ-АЙ 
ВЕН Холдінгс ПТЄ.ЛТД» («SBI VEN Holdings 
PTE.LTD»).
Реєстраційний номер – 200710130N,
місцезнаходження юридичної особи: 
Сингапур, 049910, Баттері Роуд, 9, Страітс 
Трейдінг Бюілдінг, 15–01  
(9 Battery Road, 15–01, Straits Trading 
Building, 049910, Singapore)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно із Законом України «Про санкції» (повна 
заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави (п. 13);
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 
Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 
картками, емітованими резидентами іноземної держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам  надання послуг з доступу 
користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів приватної 
акціонерної компанії «ЕС-БІ-АЙ ВЕН Холдінгс ПТЄ.ЛТД» 
(«SBI VEN Holdings PTE.LTD»), у тому числі до субдоменів: 
«www.qiwi.ua», «www.qiwi.com», «qiwi.gcs-web.com», «p2p.
qiwi.com», «jobs.qiwi.com», «corp.qiwi.com», «qiwitrue.dev», 
«universe.qiwi.com», «static.qiwi.com», «qiwiguide.ru», «qiwi.
me», «bonus.qiwi.com», «travel.qiwi.com», «donate.qiwi.com», 
«teamplay.qiwi.com», «investor.qiwi.com», «qiwi.kz», «developer.
qiwi.com», «tochka.com», сторінок у соціальних месенджерах: 
«facebook.com/qiwirussia», «instagram.com/qiwi_russia», 
«twitter.com/qiwirussia»
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65. Товариство з обмеженою відповідальністю  
«ЕС-БІ-АЙ ЕР-АЙ Едвайзері» (Общество с 
ограниченной ответственностью «ЭС-БИ-АЙ 
ЭР-АЙ Эдвайзери»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1197746730411,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 9704008066,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 119019, м. Москва, вул. Новий Арбат, 
буд. 21, оф. 6/4
(РФ, 109028, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 
21, оф. 6/4)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами 
(анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж 
загального користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
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послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно із Законом України «Про санкції» (повна 
заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави (пункт 13);
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 
Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 
картками, емітованими резидентами іноземної держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше вісмотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам  надання послуг з доступу 
користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «ЕС-
БІ-АЙ ЕР-АЙ Едвайзері» (ООО «ЭС-БИ-АЙ ЭР-АЙ Эдвайзери»), 
у тому числі до субдоменів: «www.qiwi.ua», «www.qiwi.com»,  
«qiwi.gcs-web.com», «p2p.qiwi.com», «jobs.qiwi.com», «corp.
qiwi.com», «qiwitrue.dev», «universe.qiwi.com», «static.qiwi.
com», «qiwiguide.ru», «qiwi.me», «bonus.qiwi.com», «travel.qiwi.
com», «donate.qiwi.com», «teamplay.qiwi.com», «investor.qiwi.
com», «qiwi.kz», «developer.qiwi.com», «tochka.com», сторінок 
у соціальних месенджерах: «facebook.com/qiwirussia», 
«instagram.com/qiwi_russia», «twitter.com/qiwirussia»

66. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Факторинг плюс» (Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Факторинг плюс»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1175007004150,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 5010053018,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 109028, м. Москва, вул. 
Серебрянічеська набережна, буд. 29, пов. 4, 
приміщення ІІІ, кімната 1
(РФ, 109028, г. Москва, ул. 
Серебряническая набережная, д. 29, эт. 4, 
пом. ІІІ, ком. 1)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно із Законом України «Про санкції» (повна 
заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 
Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 
картками, емітованими резидентами іноземної держави;
12)заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «Факторінг плюс» 
(ООО «Факторинг плюс»), у тому числі до субдоменів: «www.
qiwi.ua», «www.qiwi.com», «qiwi.gcs-web.com», «p2p.qiwi.
com», «jobs.qiwi.com», «corp.qiwi.com», «qiwitrue.dev», 
«universe.qiwi.com», «static.qiwi.com», «qiwiguide.ru», «qiwi.
me», «bonus.qiwi.com», «travel.qiwi.com», «donate.qiwi.com», 
«teamplay.qiwi.com», «investor.qiwi.com», «qiwi.kz», «developer.
qiwi.com», «tochka.com», сторінок у соціальних месенджерах: 
«facebook.com/qiwirussia», «instagram.com/qiwi_russia», 
«twitter.com/qiwirussia»
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67. Акціонерне товариство «Точка» 
(Акционерное общество «Точка»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1187746637143,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 9705120864,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 109240, м. Москва, вул. Радіщевська 
Верхняя, буд. 2/1, будівля 5, приміщення 1, 
пов. 3, кім. 4
(РФ, 109240, г. Москва, ул. Радищевская 
Верхняя, д. 2/1, строение 5, пом. 1, эт. 3, 
ком. 4)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 
держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 
статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 
держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 
суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано 
санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно із Законом України «Про санкції» (повна 
заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави (пункт 13);
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
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12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів АТ «Точка» (АО «Точка»), 
у тому числі до субдоменів: «www.qiwi.ua», «www.qiwi.com», 
«qiwi.gcs-web.com», «p2p.qiwi.com», «jobs.qiwi.com», «corp.
qiwi.com», «qiwitrue.dev», «universe.qiwi.com», «static.qiwi.
com», «qiwiguide.ru», «qiwi.me», «bonus.qiwi.com», «travel.qiwi.
com», «donate.qiwi.com», «teamplay.qiwi.com», «investor.qiwi.
com», «qiwi.kz», «developer.qiwi.com», «tochka.com», сторінок 
у соціальних месенджерах: «facebook.com/qiwirussia», 
«instagram.com/qiwi_russia», «twitter.com/qiwirussia»

68. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«КІВІ Платформа» (Общество с 
ограниченной ответственностью «КИВИ 
Платформа»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1161690159476,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 1615013084,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 420500, Республіка Татарстан, м. 
Іннополіс,   вул. Університетська, буд. 7, 
оф. 402
(РФ, 420500, Республика Татарстан, 
Верхнеуслонский р-н, г. Иннополис,                         
ул. Университетская, д. 7, оф. 402)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно із Законом України «Про санкції» (повна 
заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави (пункт 13);
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 
Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 
картками, емітованими резидентами іноземної держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «КІВІ Платформа» 
(ООО «КИВИ Платформа»), у тому числі до субдоменів: 
«www.qiwi.ua», «www.qiwi.com», «qiwi.gcs-web.com», «p2p.
qiwi.com», «jobs.qiwi.com», «corp.qiwi.com», «qiwitrue.dev», 
«universe.qiwi.com», «static.qiwi.com», «qiwiguide.ru», «qiwi.
me», «bonus.qiwi.com», «travel.qiwi.com», «donate.qiwi.com», 
«teamplay.qiwi.com», «investor.qiwi.com», «qiwi.kz», «developer.
qiwi.com», «tochka.com», сторінок у соціальних месенджерах: 
«facebook.com/qiwirussia», «instagram.com/qiwi_russia», 
«twitter.com/qiwirussia»
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69. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Рокет Юніверс» (Общество с ограниченной 
ответственностью «Рокет Юниверс»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1197746521994,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7714450865,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 127055, м. Москва, вул. Паліха, буд. 10,  
корпус 5, оф. 2/2
(РФ, 127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 10,  
строение 5, оф. 2/2)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно із Законом України «Про санкції» (повна 
заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 
Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 
картками, емітованими резидентами іноземної держави;
12)заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;

Три роки
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16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам  надання послуг з доступу 
користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «Рокет 
Юніверс» (ООО «Рокет Юниверс»), у тому числі до субдоменів: 
«www.qiwi.ua», «www.qiwi.com», «qiwi.gcs-web.com», «p2p.
qiwi.com», «jobs.qiwi.com», «corp.qiwi.com», «qiwitrue.dev», 
«universe.qiwi.com», «static.qiwi.com», «qiwiguide.ru», «qiwi.
me», «bonus.qiwi.com», «travel.qiwi.com», «donate.qiwi.com», 
«teamplay.qiwi.com», «investor.qiwi.com», «qiwi.kz», «developer.
qiwi.com», «tochka.com», сторінок у соціальних месенджерах: 
«facebook.com/qiwirussia», «instagram.com/qiwi_russia», 
«twitter.com/qiwirussia»

70. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Біллінг Онлайн Рєшенія» (Общество с 
ограниченной ответственностью «Биллинг 
Онлайн Решения»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний 
номер –
1196658065955,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 6671099510,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 620014, м. Єкатеринбург, вул. 8 Марта, 
буд. 32/а
(РФ, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
буд. 32/а)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно із Законом України «Про санкції» (повна 
заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави (пункт 13);
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 
Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 
картками, емітованими резидентами іноземної держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «Біллінг Онлайн 
Рєшенія» (ООО «Биллинг Онлайн Решения»), у тому числі до 
субдоменів: «www.qiwi.ua», «www.qiwi.com»,  
«qiwi.gcs-web.com», «p2p.qiwi.com», «jobs.qiwi.com», «corp.
qiwi.com», «qiwitrue.dev», «universe.qiwi.com», «static.qiwi.
com», «qiwiguide.ru», «qiwi.me», «bonus.qiwi.com», «travel.qiwi.
com», «donate.qiwi.com», «teamplay.qiwi.com», «investor.qiwi.
com», «qiwi.kz», «developer.qiwi.com», «tochka.com», сторінок 
у соціальних месенджерах: «facebook.com/qiwirussia», 
«instagram.com/qiwi_russia», «twitter.com/qiwirussia»
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71. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«КІВІ Фінанс» (Общество с ограниченной 
ответственностью «КИВИ Финанс»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1207700190609,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 9724013480,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 117405, м. Москва, вул. Дорожная, буд. 
60, корпус 1, оф. 3
(РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 
60, корпус 1, оф. 3)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно із Законом України «Про санкції» (повна 
заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави (пункт 13);
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 
Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 
картками, емітованими резидентами іноземної держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відмотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
14) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «КІВІ Фінанс» (ООО 
«КИВИ Финанс»), у тому числі до субдоменів: «www.qiwi.ua», 
«www.qiwi.com», «qiwi.gcs-web.com», «p2p.qiwi.com», «jobs.
qiwi.com», «corp.qiwi.com», «qiwitrue.dev», «universe.qiwi.
com», «static.qiwi.com», «qiwiguide.ru», «qiwi.me», «bonus.qiwi.
com», «travel.qiwi.com», «donate.qiwi.com», «teamplay.qiwi.
com», «investor.qiwi.com», «qiwi.kz», «developer.qiwi.com», 
«tochka.com», сторінок у соціальних месенджерах: «facebook.
com/qiwirussia», «instagram.com/qiwi_russia», «twitter.com/
qiwirussia»
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72. Товариство з обмеженою відповідальністю 
Мікрофінансова компанія «Польот 
Фінанс» (Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая 
компания «Полёт Финанс»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний 
номер –
1217700059939,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 9724037523,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 117405, м. Москва, вул. Дорожная, буд. 
60 Б, оф. 250
(РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 
Б, оф. 250)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно із Законом України «Про санкції» (повна 
заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави (пункт 13);
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 
Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 
картками, емітованими резидентами іноземної держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ Мікрофінансова 
компанія «Польот Фінанс» (ООО  Микрофинансовая компания 
«Полёт Финанс»), у тому числі до субдоменів: «www.qiwi.ua», 
«www.qiwi.com», «qiwi.gcs-web.com», «p2p.qiwi.com», «jobs.
qiwi.com», «corp.qiwi.com», «qiwitrue.dev», «universe.qiwi.
com», «static.qiwi.com», «qiwiguide.ru», «qiwi.me», «bonus.qiwi.
com», «travel.qiwi.com», «donate.qiwi.com», «teamplay.qiwi.
com», «investor.qiwi.com», «qiwi.kz», «developer.qiwi.com», 
«tochka.com», сторінок у соціальних месенджерах: «facebook.
com/qiwirussia», «instagram.com/qiwi_russia», «twitter.com/
qiwirussia»
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73. Акціонерне товариство «КІВІ Банк» 
(Акционерное общество «КИВИ Банк»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1027739328440,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 3123011520,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 117648, м. Москва, мікрорайон 
Чєртаново Сєвєрноє, буд. 1а, корпус 1
(РФ, 117648, г. Москва, микрорайон 
Чертаново Северное, д. 1а, корпус 1)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно із Законом України «Про санкції» (повна 
заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 
Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 
картками, емітованими резидентами іноземної держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів АТ «КІВІ Банк» (АТ 
«КИВИ Банк»), у тому числі до субдоменів: «www.qiwi.ua», 
«www.qiwi.com», «qiwi.gcs-web.com», «p2p.qiwi.com», «jobs.
qiwi.com», «corp.qiwi.com», «qiwitrue.dev», «universe.qiwi.
com», «static.qiwi.com», «qiwiguide.ru», «qiwi.me», «bonus.qiwi.
com», «travel.qiwi.com», «donate.qiwi.com», «teamplay.qiwi.
com», «investor.qiwi.com», «qiwi.kz», «developer.qiwi.com», 
«tochka.com», сторінок у соціальних месенджерах: «facebook.
com/qiwirussia», «instagram.com/qiwi_russia», «twitter.com/
qiwirussia»

Три роки

74. Товариство з обмеженою відповідальністю 
Небанківська кредитна організація 
«ЮМані» (Общество с ограниченной 
ответственностью Небанковская кредитная 
организация «ЮМани»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1127711000031,
ідентифікаційний номер платника податків
– 7750005725,

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи

Три роки
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місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 115035, м. Москва, вул. 
Садовнічеськая, буд. 82, корпус 2
(РФ, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, 
д. 82, корпус 2)

опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно із Законом України «Про санкції» (повна 
заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 
Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 
картками, емітованими резидентами іноземної держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ Небанківська 
кредитна організація  «ЮМані» (ООО Небанковская кредитная 
организация «ЮМани»), у тому числі до субдоменів: «www.
yoomoney.ru», «promo.yoomoney.ru», «money.yandex.ru», 
«yoomoney.website», «kassa.yandex.ru», «new.yoomoney.ru», 
«jobs.yoomoney.ru», «promo.yoomoney.ru», «yookassa.ru», 
«yumoney.ru»

75. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ЮМані» (Общество с ограниченной 
ответственностью «ЮМани»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1077746365113,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7736554890,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 115035, м. Москва, вул. Садовнічеська, 
буд. 82, корпус 2
(РФ, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, 
д. 82, корпус 2)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно із Законом України «Про санкції» (повна 
заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 
Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 
картками, емітованими резидентами іноземної держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «ЮМані» (ООО 
«ЮМани»), у тому числі до субдоменів: «www.yoomoney.
ru», «promo.yoomoney.ru», «money.yandex.ru», «yoomoney.
website», «kassa.yandex.ru», «new.yoomoney.ru», «jobs.
yoomoney.ru», «promo.yoomoney.ru», «yookassa.ru», 
«yumoney.ru»

Три роки

76. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Цифрові Активи» (Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Цифровые Активы»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 5157746082160,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7736256452,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 117312, м. Москва, вул. Вавілова, буд. 
19 
(РФ, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 
згідно із Законом України «Про санкції» (повна заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;

Три роки

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 
Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 
картками, емітованими резидентами іноземної держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «Цифрові Активи» 
(ООО «Цифровые Активы»), у тому числі до субдоменів: 
«www.yoomoney.ru», «promo.yoomoney.ru», «money.yandex.
ru», «yoomoney.website», «kassa.yandex.ru», «new.yoomoney.
ru», «jobs.yoomoney.ru», «promo.yoomoney.ru», «yookassa.ru», 
«yumoney.ru»

77. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Цифрові Технології» (Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Цифровые Технологии»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1157746819966,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7736252313,
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 117312, м. Москва, вул. Вавілова, буд. 
19
(РФ, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання);
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування (повне припинення);
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 
держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 
статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 
держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 
суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано 
санкції згідно з цим Законом;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно із Законом України «Про санкції» (повна 
заборона); 
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
12) заборона здійснення Національним банком України 
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною 
організацією якої є резидент іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 
мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ «Цифрові Технології» 
(ООО «Цифровые Технологии»), у тому числі до субдоменів: 
«www.yoomoney.ru», «promo.yoomoney.ru», «money.yandex.
ru», «yoomoney.website», «kassa.yandex.ru», «new.yoomoney.
ru», «jobs.yoomoney.ru», «promo.yoomoney.ru», «yookassa.ru», 
«yumoney.ru»

Три роки

78. Акціонерне товариство «Лабораторія 
Касперського» (акционерное общество 
«Лаборатория Касперского»). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: основний державний 
реєстраційний номер – 1027739867473,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7713140469,
місцезнаходження юридичної особи: РФ, 
125212, Російська Федерація, м. Москва, 
Ленінградське шосе, 39 А, будівля 2 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи корис-
туватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержан-
ня (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяль-
ності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів 
на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередко-
вано контролюються резидентами іноземної держави або діють в 
їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держа-
ви державної форми власності та юридичних осіб, частка статутно-
го капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а та-
кож публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господа-
рювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походжен-
ням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 
Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згід-
но з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держа-
ви, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерези-
дент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статут-
ного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи 
її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, сані-
тарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промис-
лових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та обо-
рони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелек-
туальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального корис-
тування;
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, вста-
новленим Законом України «Про санкції» (заборона Інтернет-про-
вайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет 
до ресурсів http://www.kaspersky.ru)

Три роки
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ДОКУМЕНТИ
79. Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Лабораторія Касперського Україна». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
37027604,
місцезнаходження юридичної особи: Україна, 
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3, оф. 312

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи корис-
туватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержан-
ня (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяль-
ності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів 
на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередко-
вано контролюються резидентами іноземної держави або діють в 
їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держа-
ви державної форми власності та юридичних осіб, частка статутно-
го капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а та-
кож публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господа-
рювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походжен-
ням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 
Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згід-
но з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку Укра-
їни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення ва-
лютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної дер-
жави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держа-
ви, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерези-
дент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статут-
ного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи 
її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, сані-
тарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелек-
туальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального корис-
тування;
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, вста-
новленим Законом України «Про санкції» (заборона Інтернет-про-
вайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет 
до ресурсів http://www.kaspersky.ru)
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80. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Доктор Веб» (Общество с ограниченой 
ответственностью «Доктор Веб»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської Федерації: 
основний державний реєстраційний номер – 
1047796021723,
ідентифікаційний номер платника податків – 
7714533600,
місцезнаходження юридичної особи: РФ, 
125124, м. Москва, вул. 3-я Ямського поля, 2, 
корпус 12 А

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи корис-
туватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержан-
ня (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяль-
ності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів 
на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередко-
вано контролюються резидентами іноземної держави або діють в 
їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держа-
ви державної форми власності та юридичних осіб, частка статутно-
го капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а та-
кож публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господа-
рювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походжен-
ням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 
Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згід-
но з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку Укра-
їни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення ва-
лютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної дер-
жави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держа-
ви, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерези-
дент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статут-
ного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи 
її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, сані-
тарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелек-
туальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального корис-
тування;
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, вста-
новленим Законом України «Про санкції» (заборона Інтернет-про-
вайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет 
до ресурсів https://www.drweb.ru)
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81. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Центр технічної підтримки «Доктор Веб». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
33602079, 
місцезнаходження юридичної особи: Україна, 
01030, м. Київ, вул. Пирогова, 4/26, мансарда,  
літера А

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи корис-
туватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержан-
ня (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяль-
ності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів 
на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередко-
вано контролюються резидентами іноземної держави або діють в 
їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держа-
ви державної форми власності та юридичних осіб, частка статутно-
го капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а та-
кож публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господа-
рювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походжен-
ням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 
Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згід-
но з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку Укра-
їни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення ва-
лютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної дер-
жави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та
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обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими рези-
дентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських то-
вариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна дер-
жава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна дер-
жава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 
на управління юридичною особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарно-
го, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промисло-
вих програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуаль-
ної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і ви-
користання телекомунікаційних мереж загального користування;
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встанов-
леним Законом України «Про санкції» (заборона Інтернет-провайде-
рам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресур-
сів https://www.drweb.ru)

82. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Яндекс» (Общество с ограниченной 
ответственностью «Яндекс»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: основний державний 
реєстраційний номер – 1027700229193,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7736207543,
місцезнаходження юридичної особи: РФ, 
119021,  
м. Москва, вул. Льва Толстого, 16 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави 
або діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а 
також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 
згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 
валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної 
держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної 
держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є 
нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками 
статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування;
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона Інтернет-
провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі 
Інтернет до ресурсів/сервісів:
https://avia.yandex.ru/?utm_source=yamain&utm_
medium=popup&utm_campaign=allru; 
https://auto.ru/?from=all-services; 
https://audience.yandex.ru/; 
https://afisha.yandex.ru/?city=moscow; 
https://money.yandex.ru/newcard?_openstat=yacard;all; 
https://webmaster.yandex.ru/; 
https://yandex.ru/video/; 
https://yandex.ru/time; 
https://money.yandex.ru/card2card/?_openstat=c2cw;all; 
https://money.yandex.ru/new https://direct.yandex.ru/?from=all;
https://disk.yandex.ru/?source=services-main; 
https://delivery.yandex.ru/promo/; 
https://yandex.ru/internet/; 
https://calendar.yandex.ru/; 
https://yandex.ru/images/; 
https://yandex.ru/maps; 
https://kassa.yandex.ru/?_openstat=promo;y_all; 
https://yandex.ru/yaca/; 
https://www.kinopoisk.ru/?utm_source=yamain&utm_
medium=link&utm_campaign=main; 
https://market.yandex.ru/?clid=505; 
https://metrika.yandex.ru/promo?; 
https://metro.yandex.ru/moscow; 
https://music.yandex.ua/; 
https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=12&ll=30.523541%2C50.450418&l=
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nk%23sat; 
https://realty.yandex.ru/?from=all; 
https://news.yandex.ru/; 
https://translate.yandex.ru/; 
https://yandex.ru/pogoda/moscow; 
https://yandex.ru/; 
https://yandex.ru/people?lr=213; 
https://yandex.ru/blogs?redirected=1&lr=213; 
https://mail.yandex.ua/; 
https://pdd.yandex.ru/domains_add/; 
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=trf%2Ctrfe; 
https://travel.yandex.ru/?from=morda&utm_source=yandex_morda_
tab&utm_medium=cpm&utm_campaign=yandex&utm_content=ta 
b_exp; 
https://news.yandex.ru/; 
https://rabota.yandex.ru/?from=morda_all;
https://radio.yandex.ua/;
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83. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Яндекс.Україна». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи 
–  33942824,
місцезнаходження юридичної 
особи: Україна, 04070, м. Київ, вул. 
П.Сагайдачного, Ігорівська, 10/5

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного про-
стору України або здійснення посадки на території України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона Інтер-
нет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мере-
жі Інтернет до ресурсів/сервісів:
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84. ДП (дочірнє підприємство) 
«Єврософтпром». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
31813873, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 03115, м. Київ, вул. Депутатська, 
буд. 16/8

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного про-
стору України або здійснення посадки на території України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування

Три роки

85. Товариство з обмеженою відповідальністю 
(представництво в Україні) «1С Мультимедіа 
Україна».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
33144586,
місцезнаходження юридичної 
особи: Україна, 04111, м. Київ, вул. 
Щербаківського, буд. 53

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного про-
стору України або здійснення посадки на території України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
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та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування

86. Товариство з обмеженою відповідальністю 
(представництво в Україні) «1с-Теллур 
Модуль». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
35854845, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 79011, м. Львів, вул. І. Франка, буд. 
113, кв. 5

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного про-
стору України або здійснення посадки на території України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування
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87. Товариство з обмеженою відповідальністю 
(представництво в Україні) «1С-Рарус Софт 
Україна».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
38771945,
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 61045, м. Харків, вул. О. Яроша, 
буд. 9 А

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного про-
стору України або здійснення посадки на території України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цін-
них паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санк-
ції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування
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88. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Корпорація «Парус» 
(общество с ограниченной 
ответственностью «Корпорация «Парус»). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: основний державний 
реєстраційний номер – 1067746289082,
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7704588141,
місцезнаходження юридичної особи: РФ, 
129366, м. Москва, вул. Ярославська, б. 10, 
корп. 4, приміщення 1, кімн. 26

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
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ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного про-
стору України або здійснення посадки на території України;
10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування

89. Товариство з обмеженою відповідальністю 
(представництво в Україні)  
«Парус-Бюджет». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
32305115, 
місцезнаходження юридичної 
особи: Україна, 03191, м. Київ, вул. 
Лятошинського, 14 Б

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного про-
стору України або здійснення посадки на території України;
10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування

Три роки

90. Товариство з обмеженою відповідальністю 
(представництво в Україні) «Парус-Захід». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
33917431, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна,  
58000, м. Чернівці, вул. 28 Червня, буд. 44

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного про-
стору України або здійснення посадки на території України;
10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування

Три роки
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ДОКУМЕНТИ
91. Товариство з обмеженою відповідальністю 

(представництво в Україні) «Парус-
Тернопіль». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
35883106, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 46400, м. Тернопіль, вул. 
Танцорова, 51

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного про-
стору України або здійснення посадки на території України;
10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування

Три роки

92. Товариство з обмеженою відповідальністю 
(представництво в Україні) «Парус-Дніпро». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
37989033, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 49101, м. Дніпро,  вул. Січових 
Стрільців, 94

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного про-
стору України або здійснення посадки на території України;
10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування

Три роки

93. Товариство з обмеженою відповідальністю 
(представництво в Україні) «Парус-
Запоріжжя».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
38025257,
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 69006, м. Запоріжжя, 
вул. В. Лобановського, буд. 7

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи корис-
туватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержан-
ня (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяль-
ності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів 
на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередко-
вано контролюються резидентами іноземної держави або діють в 
їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держа-
ви державної форми власності та юридичних осіб, частка статутно-
го капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а та-
кож публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господа-
рювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походжен-
ням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 
Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України;
10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емі-
тентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим За-
коном (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
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13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держа-
ви, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерези-
дент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статут-
ного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи 
її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, сані-
тарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промис-
лових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та обо-
рони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелек-
туальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг 
і використання телекомунікаційних мереж загального користування

94. Товариство з обмеженою відповідальністю 
(представництво в Україні) «Парус-Харків».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
23464191, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 61024, м. Харків, вул. Студентська, 
буд. 20

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного про-
стору України або здійснення посадки на території України;
10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування
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95. Товариство з обмеженою відповідальністю 
(представництво в Україні) «ЦИТ «Парус-
Плюс».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
33589870, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 73027, м. Херсон, Миколаївське 
шосе, буд. 19 А, каб. 408 А

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного про-
стору України або здійснення посадки на території України;
10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування
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96. Товариство з обмеженою відповідальністю 
особи (представництво в Україні) «Парус-
ІТ».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
32624903,
місцезнаходження юридичної особи: 
тимчасово окупована територія Автономної 
Республіки Крим, м. Сімферополь, вул. 
Маяковського, буд. 12

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користу-
ватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, по-
льотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержан-
ня (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльнос-
ті, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на ко-
ристування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередкова-
но контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх ін-
тересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави дер-
жавної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіта-
лу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публіч-
них та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 
здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
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9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного про-
стору України або здійснення посадки на території України;
10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування

97. Товариство з обмеженою відповідальністю 
(представництво в Україні) «Парус-Десна».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
40352662, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 14017, м. Чернігів, вул. 
Жабинського, буд. 1 Б, оф. 206

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресур-
сів, польотів та перевезень територією України (повне припи-
нення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель то-
варів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 
держави державної форми власності та юридичних осіб, част-
ка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 
держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 
суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, ро-
біт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосо-
вано санкції згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до пові-
тряного простору України або здійснення посадки на терито-
рії України;
10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розмі-
щення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території 
іноземної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних ціннос-
тей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емі-
тованими резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу госпо-
дарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної 
держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої 
є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсо-
тками статутного капіталу або має вплив на управління юри-
дичною особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері без-
пеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загально-
го користування

Три роки

98. Товариство з обмеженою відповідальністю 
(представництво в Україні) «Парус-
Житомир».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
40349873, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 10030, м. Житомир, вул. Київська, 
79

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресур-
сів, польотів та перевезень територією України (повне припи-
нення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель то-
варів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 
держави державної форми власності та юридичних осіб, част-
ка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 
держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 
суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, ро-
біт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосо-
вано санкції згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до пові-
тряного простору України або здійснення посадки на терито-
рії України;
10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розмі-
щення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території 
іноземної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних ціннос-
тей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емі-
тованими резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу госпо-
дарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної 
держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої 
є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсо-
тками статутного капіталу або має вплив на управління юри-
дичною особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері без-
пеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загально-
го користування

Три роки

99. Товариство з обмеженою відповідальністю 
(представництво в Україні) «Парус-Рівне».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
40350052, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 33028, м. Рівне, вул. Поштова,  
буд. 11, оф. 408

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного про-
стору України або здійснення посадки на території України;
10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування

Три роки

100. Товариство з обмеженою відповідальністю 
(представництво в Україні) «Донбас-
Бюджет».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
35610390, 
місцезнаходження юридичної особи:                        
Україна, м. Краматорськ, вул. Уральська, 
буд. 12, оф. 319

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України 
(повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного про-
стору України або здійснення посадки на території України;
10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування

Три роки

101. Товариство з обмеженою відповідальністю 
(представництво в Україні) «Парус-
Кіровоград».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
33797321, 
місцезнаходження юридичної особи:  
Україна, 82402, Львівська область, м. 
Стрий,  
вул. Успенська, 36

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України 
(повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного про-
стору України або здійснення посадки на території України;
10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
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12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування

102. Товариство з обмеженою відповідальністю 
(представництво в Україні) «Харків-
Бюджет».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
33898278, 
місцезнаходження юридичної особи:  
Україна, 62431, м. Харків, вул. Студентська,  
буд. 20

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави аaбо 
діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного про-
стору України або здійснення посадки на території України;
10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування
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103. Товариство з обмеженою відповідальністю 
(представництво в Україні) «Парус-Україна». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
25201366, 
місцезнаходження юридичної 
особи: Україна, 03191, м. Київ, 
вул. Лятошинського, буд. 14 Б

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного про-
стору України або здійснення посадки на території України;
10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування
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104. Дочірнє підприємство (представництво 
в Україні) «Парус-Донбас» Спільного 
українсько-російського підприємства 
«Парус-Україна».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
31586794, 
місцезнаходження юридичної 
особи: Україна, 83004, м. Донецьк, 
вул. Університетська, буд. 112, кімн. 30

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
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жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, 
її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного про-
стору України або здійснення посадки на території України;
10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності;
17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування

105. Акціонерне товариство «Галактика Центр» 
(Акционерное общество «Галактика 
Центр»). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: 
основний державний реєстраційний номер 
– 1097746016719,
ідентифікаційний номер платника податків 
–  7716634723,
місцезнаходження юридичної особи: РФ, 
125167, Муниципальный округ Аэропорт 
Внуково ТЕР. Г., Театральная аллея, д. 3, 
строение 1, этаж 2, ком. 38

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

Три роки

106. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Корпорація Галактика Київ». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
31662246, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 31

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17)  заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

Три роки
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ДОКУМЕНТИ
107. Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Летограф Іт Консалтинг І Послуги 
Україна». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
35977864, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 03164, м. Київ, вул. Академіка 
Булаховського, 30 А

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17)  заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

Три роки

108. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Арбітек» 
(Общество с ограниченной 
ответственностью «Арбитек»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: 
основний державний реєстраційний номер 
– 1127746377021,
ідентифікаційний номер  платника податків 
–  7703768198,
місцезнаходження юридичної особи: РФ, 
19119,            
м. Москва, просп. Ленінський, буд. 42, 
корпус 6, прим. ІV, кімн. 19
(РФ, 119119, г. Москва, просп. Ленинский, 
дом 42, корп. 6, эт. 2пом. IV, комн. 19)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України 
(повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

Три роки

109. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Ай-Теко Україна». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
37506599, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 03035, м. Київ, Солом’янська 
площа, буд. 2, оф. 403

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи корис-
туватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержан-
ня (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяль-
ності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів 
на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна рези-
дентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередко-
вано контролюються резидентами іноземної держави або діють в 
їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і 
використання телекомунікаційних мереж загального користування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держа-
ви державної форми власності та юридичних осіб, частка статутно-
го капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а та-
кож публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господа-
рювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походжен-
ням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 
Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емі-
тентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим За-
коном (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
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13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держа-
ви, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерези-
дент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статут-
ного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи 
її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, сані-
тарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промис-
лових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та обо-
рони;
17)  заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелек-
туальної власності

110. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Софтлайн Груп Україна». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
38987207, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 01033, м. Київ, вул. Горького, буд. 
33 В

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності
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111. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Корус Консалтинг СНГ» 
(Общество с ограниченной 
ответственностью «Корус Консалтинг 
СНГ»). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: 
основний державний реєстраційний номер 
–  1057812752502,
ідентифікаційний номер  платника податків 
–  7801392271,
місцезнаходження юридичної особи: 
РФ, 194100, м. Санкт-Петербург, просп. 
Великий  Сампсонієвський, буд. 68-н, прим. 
1-н
(РФ, 194100, г. Санкт-Петербург, 
просп. Большой Сампсониевский, 68-н, 
помещение 1-н)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності
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112. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«АБІ» (Общество с ограниченной 
ответственностью «АБИ»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: 
основний державний реєстраційний номер 
– 1067760545819,
ідентифікаційний номер платника податків 
–  7723594327,
місцезнаходження юридичної особи: РФ, 
127273,          м. Москва, вул. Отрадна, буд. 
2 Б, будова 6, офіс 12

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това
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рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

113. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ЦЕСІКО».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
31111574,
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 04119, м. Київ, вулиця Зоологічна, 
буд. 4 А, офіс 139

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

Три роки

114. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЕР-
ДЖІ-ДЕЙТА». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
37078685, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. 
Мандриківська, буд. 137

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

Три роки

115. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«НТК Консалтинг». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
37144417,
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 61010, місто Харків, вул. Гімназійна 
набережна,  
буд. 24

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

Три роки

116. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Оптима-Україна». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
32524990, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 03150, м. Київ, вул. Казимира 
Малевича, буд. 86 Н

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

Три роки

117. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Астерос Україна». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
14276326, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 17044, Чернігівська обл., 
Козелецький р-н, м. Остер, вул. Кона, буд. 5

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
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13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

118. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Ефективні рішення Суми». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
37654974, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 40004, м. Суми, вул. Реміснича, 
35-2

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності
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119. ТОВ «Інталєв Україна». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
32980523, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 09117, Київська обл., м. Біла 
Церква, вул. Вокзальна,  
буд. 22

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

Три роки

120. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Софткорн».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
33549927, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 03115, м. Київ, вул. Депутатська, 
буд. 16/8

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
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жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

121. Товариство з обмеженою відповідальністю 
(представництво в Україні) «Скайлайн 
Софтвер». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
30725121, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 03127,м. Київ, вул. Героїв Оборони, 
буд. 8

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

Три роки

122. ДП (дочірнє підприємство) «Енвіжн - 
Холдинг». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
25412078, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 61145, м. Харків, вул. Космічна, 
21 А

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель то-
варів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 
держави державної форми власності та юридичних осіб, част-
ка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 
держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 
суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, ро-
біт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосо-
вано санкції згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невій-
ськових суден та військових кораблів до територіального мо-
ря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до по-
вітряного простору України або здійснення посадки на тери-
торії України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розмі-
щення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території 
іноземної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних ціннос-
тей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емі-
тованими резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу госпо-
дарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної 
держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої 
є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсо-
тками статутного капіталу або має вплив на управління юри-
дичною особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері без-
пеки та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

Три роки
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ДОКУМЕНТИ
123. ПрАТ «Енвіжн - Україна». 

Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
19494134, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 61145, м. Харків, вул. Космічна, 
21 А

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

Три роки

124. ПрАТ «Енвіжн - Активи».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
19115651, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 61145, м. Харків, вул. Космічна, 
буд. 21 А

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

Три роки

125. АТ «Енвіжн Груп» 
(акционерное общество «Энвижн Груп»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: 
основний державний реєстраційний номер 
– 1027739165860, 
ідентифікаційний номер платника податків 
–  7703282175, 
місцезнаходження юридичної особи:
РФ, 127055, м. Москва, вул. 
Новослобідська, 29, будівля 2
(РФ, 127055, г. Москва, ул. 
Новослободская, д. 29, строение 2)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
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13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

126. Акціонерне товариство «Сапран Груп» 
(Акционерное общество «Сапран Груп»). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: 
основний державний реєстраційний номер 
– 1087746598510, 
ідентифікаційний номер платника податків 
–  7725637086, 
місцезнаходження юридичної особи: 
РФ, 115114, м. Москва, пров. 1-й 
Дербеневський, 5
(РФ, 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский 
пер. 5)

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності
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127. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Мастердата Україна». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
35871959, 
місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 02068, м. Київ, вул. Драгоманова, 
1 А оф. 2

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності
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128. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Мастердата» (общество с ограниченной 
ответственностью «Мастердата»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1067746166949, 
ідентифікаційний номер платника податків 
–  7704585662, 
місцезнаходження юридичної особи: РФ, 
121099,  
м. Москва, бульвар Новинский, буд. 3, 
споруда 1, кімната 106

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
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жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

129. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Монт» (общество с ограниченной 
ответственностью «Монт»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації:
основний державний реєстраційний номер 
– 1027739331014, 
ідентифікаційний номер платника податків 
–  7703313144, 
місцезнаходження юридичної особи: 
123557, м. Москва, вул. Преснянський Вал, 
буд. 14, кім. 13

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

Три роки

130. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аскон – КР». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
34584648, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 03179, м. Київ, проспект Перемоги, 
123

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресур-
сів, польотів та перевезень територією України (повне припи-
нення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель то-
варів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 
держави державної форми власності та юридичних осіб, част-
ка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 
держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 
суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, ро-
біт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосо-
вано санкції згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розмі-
щення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території 
іноземної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних ціннос-
тей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емі-
тованими резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу госпо-
дарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної 
держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої 
є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсо-
тками статутного капіталу або має вплив на управління юри-
дичною особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері без-
пеки та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

Три роки

131. Акціонерне товариство «Аскон» 
(акционерное общество «Аскон»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: 
основний державний реєстраційний номер 
– 1027810229908, 
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7809009923, 
місцезнаходження юридичної особи: 
199155, РФ, м. Санкт-Петербург, 
вул. Одоєвського, 5 літ. А

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

Три роки

132. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Науково-виробниче підприємство 
«Енертех». Відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром підприємств і 
організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
32438839, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 61038, м. Харків, проспект 
Ювілейний, 28 А

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом(повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

Три роки

133. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Политерм» 
(общество с ограниченной 
ответственностью «Политерм»).
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: основний державний 
реєстраційний номер – 1027802715863, 
ідентифікаційний номер платника податків 
– 7825488511, 
місцезнаходження юридичної 
особи: 192007, м. Санкт-Петербург, 
вул. Воронежська, 33 А,  
офіс 16-н

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
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ДОКУМЕНТИ
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

134. Товариство з обмеженою відповідальністю 
(представництво в Україні) «Теллур-Пром».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
24280116,
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 01032, м. Київ, вул. Т. Шевченка, 
буд. 33 Б

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності
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135. Товариство з обмеженою відповідальністю 
(представництво в Україні) «Санлайн».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
35933502, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Осіння, буд. 
3, кв. 38

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності
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136. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Дистриб’юторська компанія «Альфа-Ком 
Софт». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
36110832, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 65020, м. Одеса, вул. Дігтярна, буд. 
8, кв. 1

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
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жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

137. Товариство з обмеженою відповідальністю 
(представництво в Україні) «Перший біт». 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
39477371,
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 03189, м. Київ, вул. Академіка 
Вільямса, буд.6 Д, офіс 43

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних по-
слуг і використання телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель това-
рів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної дер-
жави державної форми власності та юридичних осіб, частка ста-
тутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держа-
ви, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів до територіального моря Укра-
їни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 
простору України або здійснення посадки на території України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщен-
ня валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іно-
земної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітова-
ними резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господар-
ських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної дер-
жави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є не-
резидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу або має вплив на управління юридичною 
особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, са-
нітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та про-
мислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки 
та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

Три роки

138. Товариство з обмеженою відповідальністю 
(представництво в Україні) «Парус-Таврія».
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 
31637953, 
місцезнаходження юридичної особи: 
Україна, 69041, м. Запоріжжя, вул. 
Кремлівська, буд. 63 А

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи ко-
ристуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одер-
жання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна ре-
зидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосе-
редковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і 
використання телекомунікаційних мереж загального користування;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель то-
варів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 
держави державної форми власності та юридичних осіб, част-
ка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 
держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 
суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, ро-
біт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосо-
вано санкції згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невій-
ськових суден та військових кораблів до територіального мо-
ря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до по-
вітряного простору України або здійснення посадки на тери-
торії України;
11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона);
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розмі-
щення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території 
іноземної держави;
13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних ціннос-
тей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емі-
тованими резидентами іноземної держави;
14) заборона збільшення розміру статутного капіталу госпо-
дарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної 
держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої 
є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсо-
тками статутного капіталу або має вплив на управління юри-
дичною особою чи її діяльність;
15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері без-
пеки та оборони;
17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності

Три роки
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ДОКУМЕНТИ
  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення стипендій Президента 
України для видатних та молодих і 

перспективних спортсменів України з 
олімпійських видів спорту та їх тренерів

Відповідно до Указу Президента України від 13 листопада 2019 року № 844 «Про 
стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів 
України з олімпійських видів спорту та їх тренерів» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити стипендії Президента України видатним спортсменам України з 
олімпійських видів спорту та їх тренерам:

1) за перше місце на чемпіонатах Європи:
БАЧИНСЬКІЙ Анастасії Юріївні — чемпіонці Європи 2020 року з гімнастики спор-

тивної, у розмірі 9 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
ВАРІНСЬКІЙ Діані Євгеніївні — чемпіонці Європи 2020 року з гімнастики спортив-

ної, у розмірі 9 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
ВАЩЕНКУ Роману Юрійовичу — чемпіону Європи 2020 року з гімнастики спортив-

ної, у розмірі 9 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
ГРИКУ Владиславу Володимировичу — чемпіону Європи 2020 року з гімнастики 

спортивної, у розмірі 9 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
ГУБАРЕВІЙ Єлизаветі Сергіївні — чемпіонці Європи 2020 року з гімнастики спор-

тивної, у розмірі 9 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
МОТАК Анастасії Максимівні — чемпіонці Європи 2020 року з гімнастики спортив-

ної, у розмірі 9 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
НОВІКОВУ Семену Сергійовичу — чемпіону Європи 2020 року з боротьби греко-

римської, у розмірі 9 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
ПАХНЮКУ Петру Володимировичу — чемпіону Європи 2020 року з гімнастики 

спортивної, у розмірі 9 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
РАДІВІЛОВІЙ Ангеліні Анатоліївні — чемпіонці Європи 2020 року з гімнастики 

спортивної, у розмірі 9 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
РАДІВІЛОВУ Ігорю Віталійовичу — чемпіону Європи 2020 року з гімнастики спор-

тивної, у розмірі 9 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
СТАРІКОВІЙ Олені Вікторівні — чемпіонці Європи 2020 року з велосипедного 

спорту, у розмірі 9 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
ЮДЕНКОВУ Євгену Вікторовичу — чемпіону Європи 2020 року з гімнастики спор-

тивної, у розмірі 9 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
АЗИМОВУ Вячеславу Бедаловичу — тренеру чемпіона Європи 2020 року з гім-

настики спортивної Грика В.В., у розмірі 4,5 прожиткового мінімуму для працездат-
них осіб

БЕЛЯЦЬКІЙ Олені Геннадіївні — тренеру чемпіонки Європи 2020 року з гімнастики 
спортивної Мотак А.М., у розмірі 4,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

БОЛІБРУХУ Євгену Михайловичу — тренеру чемпіонки Європи 2020 року з вело-
сипедного спорту Старікової О.В., у розмірі 4,5 прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб

ГУБАРЕВІЙ Юлії Леонідівні — тренеру чемпіонки Європи 2020 року з гімнасти-
ки спортивної Губаревої Є.С., у розмірі 4,5 прожиткового мінімуму для працездат-
них осіб

ДОБРОВОЛЬСЬКОМУ Едварду Адамовичу — тренеру чемпіона Європи 2020 ро-
ку з гімнастики спортивної Ващенка Р.Ю., у розмірі 4,5 прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб

КАЮКОВІЙ Юлії Миколаївні — тренеру чемпіонки Європи 2020 року з гімнасти-
ки спортивної Радивілової А.А., у розмірі 4,5 прожиткового мінімуму для працездат-
них осіб

ЛАВРУХІНУ Вячеславу Вячеславовичу — тренеру чемпіона Європи 2020 року з 
гімнастики спортивної Пахнюка П.В., у розмірі 4,5 прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб

ЛЕВ Ганні Вадимівні — тренеру чемпіонки Європи 2020 року з гімнастики спор-
тивної Бачинської А.Ю., у розмірі 4,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

ОСТАПЕНКУ Олегу Васильовичу — тренеру чемпіонки Європи 2020 року з гім-
настики спортивної Варінської Д.Є., у розмірі 4,5 прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб

ТІМЧЕНКУ Юрію Леонідовичу — тренеру чемпіона Європи 2020 року з бороть-
би греко-римської Новікова С.С., у розмірі 4,5 прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб

ХРУСТАЛЬОВУ Андрію Анатолійовичу — тренеру чемпіона Європи 2020 року з 
гімнастики спортивної Юденкова Є.В., у розмірі 4,5 прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб;

2) за друге місце на чемпіонатах Європи:
ГРУШИНІЙ (АКОБІЇ) Аліні Давидівні — срібній призерці чемпіонату Європи 2020 

року з боротьби вільної, у розмірі 8 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
ЦАРЬКОВУ Олегу Сергійовичу — срібному призеру чемпіонату Європи 2020 ро-

ку зі стрільби кульової, у розмірі 8 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
КУТАКОВУ Олександру Сергійовичу — тренеру срібної призерки чемпіонату Євро-

пи 2020 року з боротьби вільної Грушиної (Акобії) А.Д., у розмірі 4 прожиткових мі-
німумів для працездатних осіб

ЛЕСЬКІВ Лесі Северинівні — тренеру срібного призера чемпіонату Європи 2020 
року зі стрільби кульової Царькова О.С., у розмірі 2 прожиткових мінімумів для пра-
цездатних осіб

ЩЕРБІ Віктору Леонідовичу — тренеру срібного призера чемпіонату Європи 2020 
року зі стрільби кульової Царькова О.С., у розмірі 2 прожиткових мінімумів для пра-
цездатних осіб;

3) за третє місце на чемпіонатах Європи:
БАЄВІЙ Діані Артемівні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 року з гім-

настики художньої, у розмірі 7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
БАСОВІЙ Любові Валеріївні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 року 

з велосипедного спорту, у розмірі 7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
БЕЛОМОІНІЙ Яні Борисівні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 року 

з велосипедного спорту, у розмірі 7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
БІРЮКОВІЙ Юлії Олександрівні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 ро-

ку з велосипедного спорту, у розмірі 7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
БОДНАРЧУК Маріолі Павлівні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 ро-

ку з гімнастики художньої, у розмірі 7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
БОНДАР Вікторії Ігорівні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 року з ве-

лосипедного спорту, у розмірі 7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
БОНДАРУ Владиславу Олеговичу — бронзовому призеру чемпіонату Європи 2020 

року з тхеквондо ВТФ, у розмірі 7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
ВИСОЧАНСЬКІЙ Марії Олегівні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 ро-

ку з гімнастики художньої, у розмірі 7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
ВОЗНЯК Анастасії Романівні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 ро-

ку з гімнастики художньої, у розмірі 7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
КАЛАНІНІЙ Єлизаветі Вікторівні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 

року з дзюдо, у розмірі 7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
КЛІМЧЕНКО Тетяні Ігорівні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 року 

з велосипедного спорту, у розмірі 7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
ЛОГВІНЮК Олександрі Михайлівні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 

року з велосипедного спорту, у розмірі 7 прожиткових мінімумів для працездатних 
осіб

НАГІРНІЙ Анні Юріївні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 року з вело-
сипедного спорту, у розмірі 7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

ЧЕРКАСОВІЙ Аллі Костянтинівні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 
року з боротьби вільної, у розмірі 7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

ЮЗЬВЯК Валерії Вадимівні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 року 
з гімнастики художньої, у розмірі 7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

АГАРКОВУ Юрію Павловичу — тренеру бронзової призерки чемпіонату Європи 
2020 року з велосипедного спорту Нагірної А.Ю., у розмірі 1,75 прожиткового міні-
муму для працездатних осіб

БАСОВУ Олександру Олександровичу — тренеру бронзової призерки чемпіонату 
Європи 2020 року з велосипедного спорту Басової Л.В., у розмірі 3,5 прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб

БЛОХІНІЙ Ірині Олегівні — тренеру бронзової призерки чемпіонату Європи 2020 
року з гімнастики художньої Юзьвяк В.В., у розмірі 3,5 прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб

ВОЛОШИНУ Василю Васильовичу — тренеру бронзової призерки чемпіонату Єв-
ропи 2020 року з дзюдо Каланіної Є.В., у розмірі 3,5 прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб

ГАВРИЛЕНКУ Максиму Володимировичу — тренеру бронзової призерки чемпіо-
нату Європи 2020 року з велосипедного спорту Беломоіної Я.Б., у розмірі 1,75 про-
житкового мінімуму для працездатних осіб

ДЕРЮГІНІЙ Ірині Іванівні — тренеру бронзової призерки чемпіонату Європи 2020 
року з гімнастики художньої Боднарчук М.П., у розмірі 3,5 прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб

ДМИТРАШ Олені Миколаївні — тренеру бронзової призерки чемпіонату Європи 
2020 року з гімнастики художньої Височанської М.О., у розмірі 3,5 прожиткового мі-
німуму для працездатних осіб

ЗАЛИГІНУ Миколі Володимировичу — тренеру бронзової призерки чемпіонату Єв-
ропи 2020 року з велосипедного спорту Бірюкової Ю.О., у розмірі 1,75 прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб

ЄРЕСЬКО Олені Вікторівні — тренеру бронзової призерки чемпіонату Європи 2020 
року з гімнастики художньої Возняк А.Р., у розмірі 3,5 прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб

КАРДАШ Марині Анатоліївні — тренеру бронзової призерки чемпіонату Європи 
2020 року з гімнастики художньої Баєвої Д.А., у розмірі 3,5 прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб

КОВАЛЬОВУ Віктору Сергійовичу — тренеру бронзової призерки чемпіонату Єв-
ропи 2020 року з велосипедного спорту Беломоіної Я.Б., у розмірі 1,75 прожитково-
го мінімуму для працездатних осіб

МАТВІЙЧУК-ЖОЛНАЧ Валентині Віталіївні — тренеру бронзової призерки чемпіо-
нату Європи 2020 року з велосипедного спорту Логвінюк О.М., у розмірі 3,5 прожит-
кового мінімуму для працездатних осіб

МЕЛЬНИКУ Олексію Олексійовичу — тренеру бронзової призерки чемпіонату Єв-
ропи 2020 року з боротьби вільної Черкасової А.К., у розмірі 3,5 прожиткового міні-
муму для працездатних осіб

НАМУ Олегу Вячеславовичу — тренеру бронзового призера чемпіонату Європи 
2020 року з тхеквондо ВТФ Бондара В.О., у розмірі 3,5 прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб

РОМАНЕНКОВУ Валерію Олександровичу — тренеру бронзової призерки чемпіо-
нату Європи 2020 року з велосипедного спорту Нагірної А.Ю., у розмірі 1,75 прожит-
кового мінімуму для працездатних осіб

РУДЬКУ В’ячеславу Івановичу — тренеру бронзової призерки чемпіонату Європи 
2020 року з велосипедного спорту Бірюкової Ю.О., у розмірі 1,75 прожиткового міні-
муму для працездатних осіб

САДОВСЬКОМУ Олександру Віталійовичу — тренеру бронзової призерки чемпіо-
нату Європи 2020 року з велосипедного спорту Бондар В.І., у розмірі 1,75 прожитко-
вого мінімуму для працездатних осіб

ТЕЛІЦИНУ Сергію Миколайовичу — тренеру бронзової призерки чемпіонату Євро-
пи 2020 року з велосипедного спорту Бондар В.І., у розмірі 1,75 прожиткового міні-
муму для працездатних осіб

ТИЧКУ Оресту Богдановичу — тренеру бронзової призерки чемпіонату Європи 
2020 року з велосипедного спорту Клімченко Т.І., у розмірі 3,5 прожиткового міні-
муму для працездатних осіб.

2. Призначити стипендії Президента України молодим спортсменам України з 
олімпійських видів спорту та їх тренерам:

1) за перше місце на чемпіонатах Європи серед молоді (або у найближчій до до-
рослих віковій групі):

БЕХ Катерині Борисівні — чемпіонці Європи 2020 року серед молоді з біатлону, у 
розмірі 6 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

ГОРБАТЕНКУ Микиті Геннадійовичу — чемпіону Європи 2020 року серед молоді з 
боксу, у розмірі 6 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

ЗАХАРЄЄВУ Юрію Валентиновичу — чемпіону Європи 2020 року серед молоді з 
боксу, у розмірі 6 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

КОВТУНУ Іллі Юрійовичу — чемпіону Європи 2020 року у найближчій до дорос-
лих віковій групі з гімнастики спортивної, у розмірі 6 прожиткових мінімумів для пра-
цездатних осіб

КОСТЮКУ Володимиру Андрійовичу — чемпіону Європи 2020 року у найближчій 
до дорослих віковій групі з гімнастики спортивної, у розмірі 6 прожиткових мініму-
мів для працездатних осіб

ЛАГУНОВУ Ігорю Володимировичу — чемпіону Європи 2020 року серед молоді з 
карате, у розмірі 6 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

МЕЛЬНИКОВУ Микиті Максимовичу — чемпіону Європи 2020 року у найближчій 
до дорослих віковій групі з гімнастики спортивної, у розмірі 6 прожиткових мініму-
мів для працездатних осіб

СЕВРУКУ Івану Олександровичу — чемпіону Європи 2020 року у найближчій до 
дорослих віковій групі з гімнастики спортивної, у розмірі 6 прожиткових мінімумів 
для працездатних осіб

СТЕЛЬМАХУ Радомиру Руслановичу — чемпіону Європи 2020 року у найближчій 
до дорослих віковій групі з гімнастики спортивної, у розмірі 6 прожиткових мініму-
мів для працездатних осіб

ТОГОБИЦЬКОМУ Іллі Едуардовичу — чемпіону Європи 2020 року серед молоді з 
боксу, у розмірі 6 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

ГОРІНУ Олександру Миколайовичу — тренеру чемпіона Європи 2020 року у най-
ближчій до дорослих віковій групі з гімнастики спортивної Стельмаха Р.Р., у розмірі 
3 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

КУРАБЦЕВУ Дмитру Аркадійовичу — тренеру чемпіона Європи 2020 року у най-
ближчій до дорослих віковій групі з гімнастики спортивної Мельникова М.М., у роз-
мірі 3 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

МОРГУНОВУ Максиму Вікторовичу — тренеру чемпіона Європи 2020 року у най-
ближчій до дорослих віковій групі з гімнастики спортивної Севрука І.О., у розмірі 3 
прожиткових мінімумів для працездатних осіб

НАДЮК Ірині Володимирівні — тренеру чемпіона Європи 2020 року у найближчій 
до дорослих віковій групі з гімнастики спортивної Ковтуна І.Ю., у розмірі 3 прожит-
кових мінімумів для працездатних осіб

НЕГАТУРОВУ Дмитру Олександровичу — тренеру чемпіона Європи 2020 року се-
ред молоді з карате Лагунова І.В., у розмірі 3 прожиткових мінімумів для працез-
датних осіб

ПОПОВУ Сергію Анатолійовичу — тренеру чемпіона Європи 2020 року у найближ-
чій до дорослих віковій групі з гімнастики спортивної Костюка В.А., у розмірі 3 про-
житкових мінімумів для працездатних осіб

ЧЕРНИКОВУ Роману Анатолійовичу — тренеру чемпіона Європи 2020 року серед 
молоді з боксу Тогобицького І.Е., у розмірі 3 прожиткових мінімумів для працездат-
них осіб

ШЕВЧЕНКО Валентині Євгенівні — тренеру чемпіонки Європи 2020 року серед мо-
лоді з біатлону Бех К.Б., у розмірі 3 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

ЮРЕСКУЛУ Ігорю Олександровичу — тренеру чемпіона Європи 2020 року серед 
молоді з боксу Захарєєва Ю.В., у розмірі 3 прожиткових мінімумів для працездат-
них осіб

ЯРОВОМУ Віталію Олексійовичу — тренеру чемпіона Європи 2020 року серед мо-
лоді з боксу Горбатенка М.Г., у розмірі 3 прожиткових мінімумів для працездатних 
осіб;

2) за друге місце на чемпіонатах Європи серед молоді (або у найближчій до до-
рослих віковій групі):

БАТРОНІ Даніелі Олександрівні — срібній призерці чемпіонату Європи 2020 року 
у найближчій до дорослих віковій групі з гімнастики спортивної, у розмірі 5 прожит-
кових мінімумів для працездатних осіб

ІВАНЕНКО Вікторії Сергіївні — срібній призерці чемпіонату Європи 2020 року у 
найближчій до дорослих віковій групі з гімнастики спортивної, у розмірі 5 прожитко-
вих мінімумів для працездатних осіб

КАСЯНЕНКО Юлії Олександрівні — срібній призерці чемпіонату Європи 2020 року 
у найближчій до дорослих віковій групі з гімнастики спортивної, у розмірі 5 прожит-
кових мінімумів для працездатних осіб

ЛИСЦІ Дар’ї Миколаївні — срібній призерці чемпіонату Європи 2020 року у най-
ближчій до дорослих віковій групі з гімнастики спортивної, у розмірі 5 прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб

СЕЗЬКО Анні Олександрівні — срібній призерці чемпіонату Європи 2020 року се-
ред молоді з боксу, у розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

ТКАЧУКУ Василю Васильовичу — срібному призеру чемпіонату Європи 2020 ро-
ку серед молоді з боксу, у розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

БЕРЕГОВОМУ Андрію Анатолійовичу — тренеру срібної призерки чемпіонату Єв-
ропи 2020 року у найближчій до дорослих віковій групі з гімнастики спортивної Іва-
ненко В.С., у розмірі 2,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

ГРИГОРИШАКУ Віктору Дмитровичу — тренеру срібного призера чемпіонату Єв-
ропи 2020 року серед молоді з боксу Ткачука В.В., у розмірі 2,5 прожиткового міні-
муму для працездатних осіб

МЕЛЬНИКУ Віталію Володимировичу — тренеру срібної призерки чемпіонату Єв-
ропи 2020 року серед молоді з боксу Сезько А.О., у розмірі 2,5 прожиткового мініму-
му для працездатних осіб

ПЕРШИНІЙ Оксані Михайлівні — тренеру срібної призерки Європи 2020 року у 
найближчій до дорослих віковій групі з гімнастики спортивної Батрони Д.О., у розмі-
рі 2,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

3) за третє місце на чемпіонатах Європи серед молоді (або у найближчій до до-
рослих віковій групі):

БУГРОВІЙ Поліні Віталіївні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 року се-
ред молоді з бадмінтону, у розмірі 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

ЗАПЛІТНОМУ Андрію Ярославовичу — бронзовому призеру чемпіонату Європи 
2020 року серед молоді з карате, у розмірі 4 прожиткових мінімумів для працездат-
них осіб

ЛИСЕЦЬКОМУ Андрію Володимировичу — бронзовому призеру чемпіонату Євро-
пи 2020 року серед молоді з санного спорту, у розмірі 4 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб

МАНУКЯНУ Гєворгу Мушеговичу — бронзовому призеру чемпіонату Європи 2020 
року серед молоді з дзюдо, у розмірі 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

ПІСКУН Раїсі Джейхунівні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 року се-
ред молоді з боксу, у розмірі 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

САЛАБАЮ Денису Олександровичу — бронзовому призеру чемпіонату Європи 
2020 року серед молоді з боксу, у розмірі 4 прожиткових мінімумів для працездат-
них осіб

СТАХІВУ Ігорю Олеговичу — бронзовому призеру чемпіонату Європи 2020 року 
серед молоді з санного спорту, у розмірі 4 прожиткових мінімумів для працездат-
них осіб

СТОЛЯРЕНКО Марії Євгеніївні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 року 
серед молоді з бадмінтону, у розмірі 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

БАЇКУ Івану Ярославовичу — тренеру бронзового призера чемпіонату Європи 
2020 року серед молоді з санного спорту Лисецького А.В., у розмірі 2 прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб

БОНДАРЕНКУ Валерію Олексійовичу — тренеру бронзової призерки чемпіонату 
Європи 2020 року серед молоді з боксу Піскун Р.Д., у розмірі 2 прожиткових мініму-
мів для працездатних осіб

ГАРЦУЛІ Тарасу Володимировичу — тренеру бронзового призера чемпіонату Єв-
ропи 2020 року серед молоді з санного спорту Стахіва І.О., у розмірі 2 прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб

КАШТАНОВІЙ Ганні Валеріївні — тренеру бронзового призера чемпіонату Євро-
пи 2020 року серед молоді з дзюдо Манукяна Г.М., у розмірі 2 прожиткових мініму-
мів для працездатних осіб

КРЮЧКОВІЙ Анні Родіонівні — тренеру бронзової призерки чемпіонату Європи 
2020 року серед молоді з бадмінтону Бугрової П.В., у розмірі 2 прожиткових мініму-
мів для працездатних осіб

ЛАЗОРЕНКУ Андрію Миколайовичу — тренеру бронзового призера чемпіонату 
Європи 2020 року серед молоді з карате Заплітного А.Я., у розмірі 2 прожиткових мі-
німумів для працездатних осіб

СТЕРІНУ Михайлу Борисовичу — тренеру бронзової призерки  чемпіонату Європи 
2020 року серед молоді з бадмінтону Столяренко М.Є., у розмірі 2 прожиткових міні-
мумів для працездатних осіб

ЧУМАКОВУ Андрію Анатолійовичу — тренеру бронзового призера чемпіонату Єв-
ропи 2020 року серед молоді з боксу Салабая Д.О., у розмірі 2 прожиткових мініму-
мів для працездатних осіб.

3. Призначити стипендії Президента України перспективним спортсменам Укра-
їни з олімпійських видів спорту за перше – третє місце на чемпіонатах Європи се-
ред юніорів (юніорок):

БАЗЕЛЮК Оксані Олегівні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 року 
серед юніорок з карате, у розмірі 3 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

БАЛЄВСЬКОМУ Євгенію В’ячеславовичу — срібному призеру чемпіонату Європи 
2020 року серед юніорів з дзюдо, у розмірі 3 прожиткових мінімумів для працездат-
них осіб

БІЛЕЦЬКІЙ Аллі Антонівні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 року се-
ред юніорок з велосипедного спорту, у розмірі 3 прожиткових мінімумів для пра-
цездатних осіб

БЄДАРЬОВУ Роману Георгійовичу — бронзовому призеру чемпіонату Європи 
2020 року серед юніорів з веслування академічного, у розмірі 3 прожиткових міні-
мумів для працездатних осіб

БОКЛАХУ Олексію Володимировичу — чемпіону Європи 2020 року серед юніорів 
з боксу, у розмірі 3 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

БОРОВИКУ Юрію Олександровичу — бронзовому призеру чемпіонату Європи 
2020 року серед юніорів з веслування академічного, у розмірі 3 прожиткових міні-
мумів для працездатних осіб

БУБИРУ Артему Юрійовичу — срібному призеру чемпіонату Європи 2020 року се-
ред юніорів з дзюдо, у розмірі 3 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

БУЛАВІНІЙ Руслані Олександрівні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 
року серед юніорок з дзюдо, у розмірі 3 прожиткових мінімумів для працездатних 
осіб

ВАСЬКІВ Вероніці Михайлівні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 ро-
ку серед юніорок з веслування академічного, у розмірі 3 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб

ВЕРЕДИБІ Олегу Ігоровичу — срібному призеру чемпіонату Європи 2020 року се-
ред юніорів з дзюдо, у розмірі 3 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

ВОЛОШИНУ Руслану Володимировичу — бронзовому призеру чемпіонату Європи 
2020 року серед юніорів з веслування академічного, у розмірі 3 прожиткових мініму-
мів для працездатних осіб

ГОЦУЛЯКУ Олексію Дмитровичу — чемпіону Європи 2020 року серед юніорів з ка-
рате, у розмірі 3 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

ГРАБОВСЬКОМУ Віталію Вікторовичу — чемпіону Європи 2020 року серед юніорів 
з боксу, у розмірі 3 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

ГУМЕНУ Василю Юрійовичу — чемпіону Європи 2020 року серед юніорів з фехту-
вання, у розмірі 3 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

ДАНИЛЬЧУКУ Богдану Вячеславовичу — чемпіону Європи 2020 року серед юні-
орів з велосипедного спорту, у розмірі 3 прожиткових мінімумів для працездатних 
осіб

ДЖИГУН Олександрі Михайлівні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 
року серед юніорок з боксу, у розмірі 3 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

ДОВГАЛЬ Тетяні Петрівні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 року се-
ред юніорок з боксу, у розмірі 3 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

ДРОБОТУ Михайлу Сергійовичу — бронзовому призеру чемпіонату Європи 2020 
року серед юніорів з веслування академічного, у розмірі 3 прожиткових мінімумів 
для працездатних осіб

ІВАНЦОВУ Дмитру Олеговичу — бронзовому призеру чемпіонату Європи 2020 ро-
ку серед юніорів з веслування академічного, у розмірі 3 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб

КІГІТОВУ Глібу Андрійовичу — чемпіону Європи 2020 року серед юніорів зі стріль-
би кульової, у розмірі 3 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

КРАМАРЕНКО Анастасії Дмитрівні — срібній призерці чемпіонату Європи 2020 ро-
ку серед юніорок з боксу, у розмірі 3 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

КУРБАТОВУ Сергію Васильовичу — бронзовому призеру чемпіонату Європи 2020 
року серед юніорів з веслування академічного, у розмірі 3 прожиткових мінімумів 
для працездатних осіб

ЛЕЩЕНКУ Олександру Костянтиновичу — бронзовому призеру чемпіонату Євро-
пи 2020 року серед юніорів з веслування академічного, у розмірі 3 прожиткових мі-
німумів для працездатних осіб

РИЛОВІЙ Софії Юріївні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 року се-
ред юніорок з волейболу пляжного, у розмірі 3 прожиткових мінімумів для працез-
датних осіб

СЕМЕНОВУ Максиму Васильовичу — бронзовому призеру чемпіонату Європи 
2020 року серед юніорів з веслування академічного, у розмірі 3 прожиткових міні-
мумів для працездатних осіб

СЕРДЮК Єві Олександрівні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 року 
серед юніорок з волейболу пляжного, у розмірі 3 прожиткових мінімумів для пра-
цездатних осіб

СТАВИНОЗІ Дар’ї Сергіївні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2020 року се-
ред юніорок з веслування академічного, у розмірі 3 прожиткових мінімумів для пра-
цездатних осіб.

4. Із набранням чинності цим Указом особам, зазначеним у цьому Указі, яким вже 
призначена Президентом України стипендія для видатних та молодих і перспектив-
них спортсменів України з олімпійських видів спорту та тренерів України на певний 
строк, у подальшому виплачується стипендія, передбачена цим Указом.

5. Цей Указ набирає чинності з 1 червня 2021 року.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
21 травня 2021 року
№ 206/2021

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 травня 2021 р. № 500 
Київ

Про внесення змін до Порядку ведення 
Державного суднового реєстру України  

і Суднової книги України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової 

книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 верес-
ня 1997 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 40, с. 24; 2004 р., № 30, 
ст. 2016), такі зміни:

пункт 3 після слів «Кодексом торговельного мореплавства України» доповнити 
словами і цифрами «, Міжнародною конвенцією по запобіганню забрудненню з су-
ден 1973 року, зміненою Протоколом 1978 року до неї»;

пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:
«Не підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України нафтові тан-

кери, які не відповідають вимогам щодо подвійного корпусу чи еквівалентної кон-
струкції, що встановлені Правилами 19 і 28 Додатка І до Міжнародної конвенції по за-
побіганню забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом 1978 року до неї, а 
також нафтові танкери віком 25 років і більше після дати поставлення судна, яка ви-
значається пунктами 28.1—28.9 Правила 1 зазначеного Додатка.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ДОКУМЕНТИ   
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 19 травня 2021 р. № 488 

Київ

Про внесення зміни у додаток 1  
до Умов оплати праці працівників  

патронатних служб у державних органах
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести зміну у додаток 1 до Умов оплати праці працівників патронатних служб 

у державних органах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 
грудня 2019 р. № 1112 «Про умови оплати праці працівників державних органів, на 
яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» (Офіційний вісник 
України, 2020 р., № 3, ст. 157, № 71,  ст. 2262), доповнивши його після позиції
«Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради України 4,2»

такою позицією:
«Перший заступник Керівника Секретаріату Голови Верховної Ра-
ди України

4,17».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 травня 2021 р. № 490 
Київ

Про внесення змін до деяких  
постанов Кабінету Міністрів України 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 травня 2021 р. № 490

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У тексті Порядку проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в 
Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р.  
№ 689 «Питання проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Укра-
їні» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 63, ст. 2195), слово «Мінсоцполітики» за-
мінити словом «Нацсоцслужба».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 204 «Про затвер-
дження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для ре-
алізації пілотного проекту «Розвиток соціальних послуг» (Офіційний вісник України, 
2020 р., № 23, ст. 889):

1) у пункті 2 постанови слова «об’єднаним територіальним громадам» замінити 
словами «виконавчим органам сільських, селищних, міських рад»;

2) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для ре-
алізації пілотного проекту «Розвиток соціальних послуг», затвердженому зазначе-
ною постановою:

у пункті 3 слово «об’єднаних» виключити;
у пункті 8 слово «об’єднаній» виключити;
у пункті 9:
абзац перший викласти в такій редакції:
«Мінсоцполітики приймає рішення про участь виконавчих органів сільських, се-

лищних, міських рад у проекті на підставі пропозицій, поданих Нацсоцслужбою. Нац-
соцслужба готує пропозиції щодо участі виконавчих органів сільських, селищних, 
міських рад у проекті в разі їх відповідності таким умовам:»;

в абзаці другому слово «об’єднаних» виключити;
в абзацах третьому і четвертому слово «об’єднаної» виключити;
у пункті 10:
абзаци перший — четвертий викласти в такій редакції:
«10. Для участі у проекті виконавчі органи сільських, селищних, міських рад пода-

ють до Нацсоцслужби пакет документів, який містить:
заяву, підписану сільським, селищним, міським головою, що засвідчує намір та-

кої територіальної громади взяти участь у проекті, за формою, затвердженою Мін-
соцполітики;

відомості про фахівців із соціальної роботи, які працюють на території територі-
альної громади та кількість осіб, які проживають на її території;

результати визначення потреб населення села, селища, міста в соціальних послу-
гах;»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:
«Зазначені документи та відомості подаються в паперовій формі на адресу Нац-

соцслужби. Якщо документи та відомості, зазначені в абзацах четвертому і п’ятому 
цього пункту, оприлюднено на офіційних веб-сайтах виконавчих органів сільських, 
селищних, міських рад, може зазначатися режим доступу без надсилання відповід-
них копій.»;

у пункті 11:
абзац перший викласти в такій редакції:
«11. Для розгляду пакета документів виконавчого органу сільської, селищної, 

міської ради щодо участі у проекті згідно з наказом Нацсоцслужби утворюється ро-
боча група у складі семи осіб, із числа яких визначаються голова та секретар робо-
чої групи.»;

в абзаці другому слово «Мінсоцполітики» замінити словом «Нацсоцслужби»;
пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. Пропозиції робочої групи про участь виконавчих органів сільської, селищної, 

міської ради у проекті оформляються протоколом засідання робочої групи Нацсоц-
служби, копія якого не пізніше ніж через два робочих дні з дати  підписання надси-
лається Мінсоцполітики.

Рішення Мінсоцполітики про участь виконавчих органів сільської, селищної, місь-
кої ради у проекті оформляється наказом Мінсоцполітики, копія якого не пізніше ніж 
через два робочих дні з дати підписання надсилається відповідним структурним під-
розділам та виконавчим органам сільської, селищної, міської ради засобами елек-
тронного зв’язку.»;

перше речення пункту 13 викласти в такій редакції:
«13. У разі прийняття рішення про участь відповідного виконавчого органу сіль-

ської, селищної, міської ради у проекті Мінсоцполітики опрацьовує поданий ним роз-
рахунок загальної та помісячної потреби у фінансуванні соціальних послуг за раху-
нок бюджетних коштів.»;

у пункті 15 слова «об’єднаних територіальних громад» замінити словами «вико-
навчих органів сільських, селищних, міських рад»;

у пункті 16:
в абзаці першому слова «Об’єднані територіальні громади» замінити словами 

«Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад»;
в абзаці третьому слова «об’єднаних територіальних громад» замінити словами 

«виконавчих органів сільських, селищних, міських рад»;
пункт 17 викласти в такій редакції:
«17. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, щодо яких прийнято рі-

шення про участь у проекті, подають щокварталу до 10 числа місяця, що настає за 
звітним періодом, відповідним структурним підрозділам за встановленою Мінсоцпо-
літики формою звіти про використання бюджетних коштів та про досягнення показ-
ників ефективності надання соціальних послуг для їх узагальнення та подання до 15 
числа Нацсоцслужбі.

Нацсоцслужба узагальнює подані звіти про використання бюджетних коштів та 
про досягнення показників ефективності надання соціальних послуг і протягом двох 
робочих днів подає їх Мінсоцполітики.»;

у пункті 18 слова «об’єднаною територіальною громадою» замінити словами «ви-
конавчим органом сільської, селищної, міської ради»;

друге речення пункту 21 викласти в такій редакції: «Відповідальність за достовір-
ність інформації, що міститься в узагальнених звітах, які подаються до Мінсоцполіти-
ки, покладається на Нацсоцслужбу та відповідні структурні підрозділи.».

3. У Порядку здійснення контролю за додержанням вимог Закону України «Про 
соціальні послуги», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від  
1 червня 2020 р. № 427 «Деякі питання здійснення контролю за додержанням ви-
мог Закону України «Про соціальні послуги» (Офіційний вісник України, 2020 р.,  
№ 46, ст. 1469):

1) в абзаці третьому пункту 1 слово «Держсоцслужбою» замінити словом «Нац-
соцслужбою»;

2) в абзаці третьому пункту 2 слово «Мінсоцполітики» замінити словом «Нацсоц-
служба»;

3) в абзаці першому пункту 3, абзаці п’ятому пункту 6 слово «Мінсоцполітики» за-
мінити словом «Нацсоцслужба» у відповідному відмінку.

4. У тексті Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних 
послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р.  

№ 449 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 47, ст. 1488), слово «Держсоцслужба» в 
усіх відмінках замінити словом «Нацсоцслужба» у відповідному відмінку.

5. Абзац перший пункту 37 Порядку надання соціальних послуг шляхом соціаль-
ного замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 450 «Деякі питан-
ня надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення» (Офіційний вісник 
України, 2020 р., № 47, ст. 1489), викласти в такій редакції:

«37. Замовник соціальних послуг подає щороку до 1 березня Нацсоцслужбі, Мін-
соцполітики та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про резуль-
тати соціального замовлення, яка містить, зокрема, такі відомості:».

6. У пункті 4 Типового положення про республіканський Автономної Республіки 
Крим, обласний, Київський та Севастопольський міський центр соціальних служб і 
пункті 4 Типового положення про районний, міський, районний у місті, селищний, 
сільський центр соціальних служб, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 1 червня 2020 р. № 479 «Деякі питання діяльності центрів соціальних 
служб» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 50, ст. 1567), слово «Держсоцслужби» 
замінити словом «Нацсоцслужби».

7. У Порядку та умовах реалізації пілотного проекту «Монетизація одноразової на-
туральної допомоги «пакунок малюка» у 2020—2021 роках, затверджених постано-
вою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 744 «Деякі питання реалізації 
пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малю-
ка» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 69, ст. 2219):

1) пункт 19 викласти в такій редакції:
«19. Заклад торгівлі приєднується до публічного договору шляхом укладення до-

даткової угоди про приєднання до публічного договору та подає фотокопії установ-
чих документів і документів, які підтверджують право підпису представників закладу 
торгівлі, на які накладається кваліфікований електронний підпис керівника закладу 
торгівлі або уповноваженої особи, та надсилає її Нацсоцслужбі.

Нацсоцслужба протягом трьох робочих днів опрацьовує визначені абзацом пер-
шим цього пункту документи та надсилає Мінсоцполітики пропозиції щодо включен-
ня закладу торгівлі до реєстру.

Після отримання Мінсоцполітики документів, визначених абзацом першим цьо-
го пункту, та пропозицій Нацсоцслужби заклад торгівлі включається до реєстру.»;

2) пункти 21 і 22 викласти в такій редакції:
«21. Виключення з реєстру проводить Мінсоцполітики в разі встановлення Нац-

соцслужбою, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення 
факту продажу закладом торгівлі, внесеним до реєстру, товарів, відмінних від ви-
значених у пункті 4 цих Порядку та умов, або порушення умов публічного договору.

22. Внесення інформації до реєстру проводиться в разі потреби на підставі укла-
дених з Мінсоцполітики додаткових угод про приєднання до публічного договору, 
повідомлень Нацсоцслужби, структурних підрозділів з питань соціального захисту 
населення про продаж товарів, відмінних від визначених у пункті 4 цих Порядку та 
умов.».

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 р. № 1180 «Деякі 
питання надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «паку-
нок малюка» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 99, ст. 3208):

1) в абзаці першому пункту 4 постанови слова «Міністерству соціальної політи-
ки» виключити;

2) у Порядку надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги 
«пакунок малюка», затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 16, абзаці третьому пункту 20, абзацах першому, шостому пункту 21 сло-
во «Мінсоцполітики» виключити;

у пункті 18:
абзац третій викласти в такій редакції:
«подають щороку до 8 січня та до 23 червня Нацсоцслужбі планові показники 

обсягу потреби в «пакунках малюка» для планування бюджетних коштів на наступ-
ний рік.»;

доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Нацсоцслужба щороку до 10 січня та до 25 червня подає Мінсоцполітики пла-

нові показники обсягу потреби в «пакунках малюка» для планування бюджетних ко-
штів на наступний рік.»;

абзац другий пункту 20 викласти в такій редакції:
«У разі виявлення в місцевих структурних підрозділах з питань соціального захис-

ту населення, закладах охорони здоров’я недостатньої кількості «пакунків малюка» 
місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення повідомляють 
про це протягом трьох робочих днів регіональним органам соціального захисту насе-
лення для подальшого інформування Нацсоцслужби.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 травня 2021 р. № 499 
Київ

Про внесення змін до пункту 2  
Порядку використання коштів,  

передбачених у державному бюджеті  
для здійснення заходів щодо підтримки 

реалізації державної політики  
у сфері транспорту

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики у 
сфері транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серп-
ня 2011 р. № 914 «Питання виконання Угоди про фінансування програми «Підтрим-
ка впровадження транспортної стратегії України» (Офіційний вісник України, 2011 р.,  
№ 67, ст. 2575; 2016 р., № 73, ст. 2456; 2018 р., № 61, ст. 2107, № 62, ст. 2149, № 86, 
ст. 2851; 2019 р., № 88, ст. 2945), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 травня 2021 р. № 499

ЗМІНИ, 
що вносяться до пункту 2 Порядку використання коштів,  

передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів  
щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту

1. Абзац четвертий замінити абзацами такого змісту:
«Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних 

автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», яке забезпечує:
- розроблення та затвердження проектно-кошторисної документації, необхідної 

для будівництва тимчасових контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану те-
риторію України (виїзду з неї) для автомобільного сполучення та зон сервісного об-
слуговування осіб і транспортних засобів, розташованих перед такими пунктами, яка 
в подальшому передається  АТ «Укрзалізниця» для виконання функції замовника та-
кого будівництва;

- модернізацію, проектування (розроблення та затвердження проектно-кошторис-
ної документації, необхідної для будівництва), будівництво, реконструкцію, плануван-
ня та перепланування, ремонт, облаштування об’єктів інфраструктури в зонах сервіс-
ного обслуговування осіб і транспортних засобів перед пунктами пропуску через дер-
жавний кордон України, пунктах автомобільного сервісу, спеціальних зонах для про-
вадження митної брокерської діяльності та пунктів видачі дозволів на поїздку тери-
торією іноземних держав, а також здійснює функції замовника під час закупівлі від-
повідних робіт та послуг;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами сьомим і 
восьмим.

2. Доповнити пункт абзацом такого змісту:
«державне підприємство обслуговування повітряного руху України, яке забезпе-

чує експлуатацію, модернізацію та розвиток аеронавігаційної системи України.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 травня 2021 р. № 501 
Київ

Про утворення Ради з розвитку  
креативної економіки

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити Раду з розвитку креативної економіки у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Раду з розвитку креативної економіки, що дода-

ється.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 19 травня 2021 р. № 501
СКЛАД 

Ради з розвитку креативної економіки
Віце-прем’єр-міністр України — Міністр цифрової трансформації, співголова Ради
Міністр культури та інформаційної політики, співголова Ради
Заступник Міністра цифрової трансформації, заступник співголови Ради
Заступник Міністра культури та інформаційної політики, заступник співголови Ради
Керівник експертної групи з креативних індустрій Директорату книговидання, кре-

ативних індустрій та туризму МКІП, секретар Ради
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Заступник Міністра розвитку громад та територій
Перший заступник Міністра освіти і науки
Заступник Міністра закордонних справ
Голова ДАРТ
Голова Держкіно
Заступник Голови Держмитслужби
Заступник Голови ДПС
Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України 
Голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної 

політики (за згодою)
Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку (за зго-

дою)
Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики (за згодою)
Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (за згодою)
Голова підкомітету з міжнародної морської політики та безпеки Комітету Верхо-

вної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітни-
цтва (за згодою)

Представник Офісу Президента України (за згодою)
Виконавчий директор Українського культурного фонду (за згодою)
Директор державної установи «Український інститут книги» (за згодою)
Директор державної установи «Офіс з просування експорту України» (за згодою)
Директор державної установи «Офіс із залучення та підтримки інвестицій» (за 

згодою)
Директор Фонду розвитку інновацій (Українського фонду стартапів) (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 травня 2021 р. № 501
ПОЛОЖЕННЯ 

про Раду з розвитку креативної економіки
1. Рада з розвитку креативної економіки (далі — Рада) є тимчасовим консульта-

тивно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним для вивчення про-
блемних питань розвитку креативних індустрій та формування креативної економіки.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також ука-
зами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими від-
повідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим 
Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:
1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади, спрямованих 

на розвиток креативних індустрій, формування креативної економіки та вироблення 
конкурентоспроможного креативного продукту;

2) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо:
розроблення та реалізації нормативно-правових актів, спрямованих на стимулю-

вання розвитку креативних індустрій;
запровадження механізмів підвищення конкурентоспроможності українського 

креативного продукту на внутрішньому та зовнішньому ринку;
удосконалення шляхів захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарюван-

ня, що провадять діяльність за видами економічної діяльності, які належать до кре-
ативних індустрій;

укладення, виконання чи денонсації міжнародних договорів України, що стосу-
ються питань розвитку креативних індустрій;

сприяння імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сто-
рони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони, що стосуються підтримки та розвитку 
креативних індустрій;

3) налагодження прямого діалогу у форматі «влада-бізнес», зокрема на регіо-
нальному рівні, з метою залучення суб’єктів господарювання та широких кіл громад-
ськості до фахового обговорення питань розвитку креативних індустрій.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реаліза-

ції державної політики, спрямованої на розвиток креативних індустрій;
2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що 
належать до її компетенції, з метою підготовки відповідних пропозицій;

3) розглядає пропозиції підприємств, установ та організацій, їх об’єднань щодо 
внесення змін до актів законодавства з метою створення сприятливих умов для роз-
витку креативних індустрій та формування креативної економіки та готує і подає Ка-
бінету Міністрів України відповідні пропозиції;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи ре-
комендації та пропозиції;

5) готує щорічні звіти про діяльність Ради.
5. Рада має право:
1) звертатися із запитами та отримувати в установленому порядку від централь-

них і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на 
неї завдань;

2) залучати посадових осіб центральних і місцевих органів виконавчої влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та ор-
ганізацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівництвом), екс-
пертів, фахівців, зокрема іноземних (за згодою), до розгляду питань, що належать 
до її компетенції;

3) утворювати у разі потреби тимчасові робочі групи для виконання завдань від-
повідно до напрямів своєї роботи;

4) організовувати публічні заходи, конференції, семінари, наради та інші заходи з 
питань, що належать до її компетенції.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами дер-
жавної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями всіх форм власності, їх об’єднаннями, експертами за відповідними на-
прямами, а також іншими консультативно-дорадчими органами.

7. Посадовий склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України.
До складу Ради входять два співголови, два заступники співголів, секретар та ін-

ші члени Ради.
Співголовами Ради є Віце-прем’єр-міністр України — Міністр цифрової трансфор-

мації та Міністр культури та інформаційної політики.
Співголови Ради затверджують персональний склад Ради та у разі потреби вно-

сять до нього зміни.
Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.
8. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рід-

ше одного разу на три місяці. Рішення про проведення засідання приймають спів-
голови Ради.

Засідання Ради проводить один із співголів. У разі відсутності співголів Ради засі-
дання за дорученням одного із співголів проводить один із заступників співголів Ради.

Співголови можуть приймати рішення про проведення засідання Ради у режимі 
реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема 
через Інтернет.

Секретар Ради повідомляє членам Ради про час, місце, порядок денний та фор-
мат проведення засідання Ради не пізніше ніж за три робочих дні до дати його про-
ведення.

9. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні (зокрема 
дистанційно) більш як половина її членів.

Члени Ради беруть участь у засіданні Ради особисто (зокрема дистанційно).
Порядок денний засідання Ради формується секретарем Ради відповідно до про-

позицій членів Ради, центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших орга-
нів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій, їх об’єднань та тимчасових робочих груп Ради.

10. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що 
належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, як-
що за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні (зокрема дистан-
ційно) членів Ради.

Пропозиції та рекомендації Ради оформлюються протоколом засідання, який під-
писується головуючим на засіданні та секретарем Ради і надсилається всім членам 
Ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Ради, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти в пись-
мовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття 
Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган вико-
навчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Ради здійснює МКІП.
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 19 травня 2021 р. № 494 

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України  
від 18 лютого 2002 р. № 199 та від 2 березня 2016 р. № 149

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 р. № 199 «Про затвердження вимог щодо реалізації фіс-

кальних функцій реєстраторами розрахункових операцій та вимог щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програм-
ними реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 362; 
2020 р., № 61, ст. 1978) та від 2 березня 2016  р. № 149 «Про вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розра-
хункових операцій та дотримання вимог щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розра-
хункових операцій для окремих сфер застосування» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 20, ст. 802; 2020 р., № 61, ст. 1979) 
зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 травня 2021 р. № 494

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 р. № 199 та від 2 березня 2016 р. № 149 

1. У вимогах щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій 
для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

18 лютого 2002 р. № 199:
1) пункт 2 після слів «у готівковій та/або безготівковій формі» доповнити словами «, операцій з видачі готівкових коштів дер-

жателям електронних платіжних засобів»;
2) абзац другий пункту 4 після слів «встановленої Законом, для» доповнити словами «реєстрації та»;
3) у пункті 8:
абзац другий після слів «звітних чеків» доповнити словами і цифрою «, повідомлень, передбачених нормативно-правовим ак-

том про реєстрацію, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженим відповід-
но до статті 7 Закону»;

абзац шостий після слова «застосування» доповнити словами «кваліфікованих або удосконалених», а після слова «печаток» 
— словами «(далі — електронний підпис та/або печатка)»; 

в абзаці третьому пункту 11 слово «удосконаленого» виключити;
в абзаці другому пункту 13 та абзаці першому пункту 14 слово «попереднього» виключити;
4) у пункті 15:
в абзаці четвертому слово «ґешування» замінити словом «хешування»; 
в абзаці п’ятому після слова «зберігання» доповнити словами «в електронній формі», після слів «офлайн до» — словом «мо-

менту», а слова  «контролюючого органу» замінити словами «фіскального сервера».
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 149:
1) у вимогах щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій, що за-

стосовуються під час здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, затверджених зазначеною поста-
новою:

абзац другий пункту 3 після слів «визначеної Законом, для» доповнити словами «реєстрації та»;
у пункті 7:
абзац другий після слів «фіскальних звітів» доповнити словами і цифрою «, повідомлень, передбачених нормативно-право-

вим актом про реєстрацію, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженим від-
повідно до статті 7 Закону»;

абзац шостий після слова «застосування» доповнити словами «кваліфікованих або удосконалених», а після слова «печаток» 
— словами «(далі — електронний підпис та/або печатка)»;

в абзаці другому пункту 9 слово «удосконаленого» виключити;
в абзаці другому пункту 12 та абзаці першому пункту 13 слово «попереднього» виключити;
2) у вимогах щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій, що за-

стосовуються під час здійснення операцій з приймання готівкових коштів для подальшого переказу через програмно-технічні 
комплекси самообслуговування, затверджених зазначеною постановою:

абзац другий пункту 3 після слів «визначеної Законом, для» доповнити словами «реєстрації та»;
у пункті 7:
абзац другий після слів «звітних чеків» доповнити словами і цифрою «, повідомлень, передбачених нормативно-правовим ак-

том про реєстрацію, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженим відповід-
но до статті 7 Закону»;

абзац шостий після слова «застосування» доповнити словами «кваліфікованих або удосконалених», а після слова «печаток» 
— словами «(далі — електронний підпис та/або печатка)»;

в абзаці третьому пункту 10 слово «удосконаленого» виключити;
в абзаці другому пункту 12 та абзаці першому пункту 13 слово «попереднього» виключити;
у пункті 14:
в абзаці четвертому слово «ґешування» замінити словом «хешування»; 
в абзаці п’ятому після слова «зберігання» доповнити словами 
«в електронній формі», після слів «офлайн до» — словом «моменту», а слова «контролюючого органу» замінити словами 

«фіскального сервера».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 травня 2021 р. № 497 
Київ

Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти  
та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському)  

та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту

Відповідно до статті 21 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та абзацу третього частини другої статті 6 Закону Укра-
їни «Про вищу освіту» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок атестації здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та 

другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту;
перелік спеціальностей, за якими атестація здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на пер-

шому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Міністерству освіти і науки, іншим державним органам, відповідальним за організацію єдиного державного кваліфікацій-

ного іспиту, починаючи з 2022 року передбачати в межах загального обсягу видатків кошти для проведення єдиного державно-
го кваліфікаційного іспиту.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2022 р., крім пункту 3 постанови, який набирає чинності з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 травня 2021 р. № 497
ПОРЯДОК 

атестації здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому 
(магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту

1. Цей Порядок визначає організаційні засади проведення атестації здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів ви-
щої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

2. У цьому Порядку термін «єдиний державний кваліфікаційний іспит» (далі — кваліфікаційний іспит) означає стандартизовану 
форму здійснення контролю досягнення здобувачем освіти результатів навчання, визначених стандартом фахової передвищої або 
вищої освіти, та оцінювання таких результатів навчання.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про фахову перед-
вищу освіту», «Про вищу освіту».

3. Атестація здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому 
(магістерському) рівнях у формі кваліфікаційного іспиту здійснюється за спеціальностями, визначеними переліком спеціальностей, 
за якими атестація здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та друго-
му (магістерському) рівнях здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі — перелік), затвердженим ці-
єю постановою.

4. За організацію і проведення кваліфікаційного іспиту за спеціальностями відповідають визначені у переліку державні органи, 
до сфери управління яких належать заклади вищої освіти та/або які відповідають за формування та реалізацію державної політики 
у відповідній сфері (далі — відповідальні державні органи).

5. Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», здійснюється у формі 
кваліфікаційного іспиту відповідно до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня ви-
щої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
28 березня 2018 р. № 334 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 40, ст. 1402).

6. Метою кваліфікаційного іспиту є вимірювання та оцінювання результатів навчання, досягнутих здобувачем освіти за підсумка-
ми опанування освітньої програми.

7. Організація і проведення кваліфікаційного іспиту базуються на таких принципах:
академічна доброчесність;
об’єктивність;
прозорість і публічність;
нетерпимість до корупційних та пов’язаних з корупцією діянь.
8. Особливості проведення кваліфікаційного іспиту, які пов’язані з використанням інформації з обмеженим доступом, визнача-

ються актами законодавства.
9. Кваліфікаційний іспит може проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання або в іншій формі та передбачати ви-

користання різних видів тестових та ситуаційних завдань, укладених відповідно до програми кваліфікаційного іспиту.
10. Відповідальні державні органи визначають для проведення кваліфікаційного іспиту Український центр оцінювання якості осві-

ти, державну організацію «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медици-

на» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» або інші установи (організації, заклади), що належать до сфери управ-
ління таких органів.

Відомості, у тому числі персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать) здобувачів вищої 
освіти, які повинні складати кваліфікаційний іспит у поточному (навчальному) році, передаються з Єдиної державної електронної ба-
зи з питань освіти до визначених установ (організацій, закладів) для реєстрації здобувача для складання кваліфікаційного іспиту. Ві-
домості про результат складання здобувачами вищої освіти кваліфікаційного іспиту, в тому числі персональні дані (прізвище, ім’я, по 
батькові (за наявності), дата народження, стать), передаються визначеними установами (організаціями, закладами) до Єдиної дер-
жавної електронної бази з питань освіти. Інформація про результати складання кваліфікаційного іспиту зазначається у додатку до 
диплома щодо кожного компонента кваліфікаційного іспиту окремо.

11. Програми кваліфікаційного іспиту розробляються за спеціальністю/групою спеціальностей та відповідним рівнем освіти на 
основі стандартів фахової передвищої, вищої освіти відповідного рівня та спеціальності.

Програми можуть розроблятися відповідальними державними органами або за їх рішенням — науково-методичними комісіями 
Науково-методичної ради МОН, спеціально утвореними робочими групами, закладами вищої освіти, іншими юридичними особами.

12. Програма кваліфікаційного іспиту затверджується відповідальними державними органами та оприлюднюється на офіційних 
веб-сайтах державного органу та закладів освіти, які здійснюють підготовку фахівців за такою спеціальністю та рівнем освіти (крім 
інформації з обмеженим доступом), не пізніше ніж за шість місяців до проведення кваліфікаційного іспиту.

13. Зміст завдань, етапи, місце проведення кваліфікаційного іспиту повинні відповідати його програмі, затвердженій відповідаль-
ними державними органами. Для формування методичного забезпечення, організації і проведення кваліфікаційного іспиту за спе-
ціальністю/групою спеціальностей відповідальними державними органами можуть утворюватися робочі групи, фахові, апеляцій-
ні та інші комісії.

14. Умови проведення, строки розроблення завдань та критерії оцінювання результатів кваліфікаційного іспиту за спеціальністю/
групою спеціальностей, норми оплати праці фахівців, які залучені до розроблення та рецензування завдань кваліфікаційного іспиту, 
затверджуються відповідальними державними органами.

15. Кваліфікаційний іспит є обов’язковим компонентом індивідуального навчального плану здобувача освіти. Здобувач освіти до-
пускається до складання кваліфікаційного іспиту за умови відсутності в нього академічної заборгованості.

У разі неуспішного складання кваліфікаційного іспиту особа вважається такою, що не виконала індивідуальний навчальний план 
та відраховується із закладу фахової передвищої освіти відповідно до пункту 4 частини першої статті 44 Закону України «Про фахо-
ву передвищу освіту» або закладу вищої освіти відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону України «Про вищу освіту» 
(крім осіб, зазначених в абзаці шостому цього пункту). Таку особу може бути поновлено на навчання для здобуття ступеня фахової 
передвищої або вищої освіти за такою самою спеціальністю для однократного повторного складання кваліфікаційного іспиту. Строк, 
до якого здобувачі освіти можуть повторно скласти кваліфікаційний іспит, визначається відповідальними державними органами.

У разі повторного неуспішного складання кваліфікаційного іспиту особа може бути поновлена на навчання за ступенем фахової 
передвищої або вищої освіти за такою самою спеціальністю для повторного навчання протягом не менше як двох семестрів. Рішення 
про зарахування особі, яка здобуває ступінь фахової передвищої або вищої освіти, результатів контрольних заходів під час повтор-
ного навчання та надання допуску до складання кваліфікаційного іспиту ухвалюється закладом освіти.

Повторне навчання та складання кваліфікаційного іспиту здійснюється виключно за рахунок коштів фізичних та/або юридич-
них осіб.

Повторне складання кваліфікаційного іспиту проводиться за програмою та відповідно до умов проведення, що діють на дату йо-
го складання.

Особи, які здобувають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальностями галузі знань «22 Охо-
рона здоров’я», у разі неуспішного складання кваліфікаційного іспиту мають право на його повторне складання відповідно до вимог 
пункту 13 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціаль-
ностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 334.

16. Для спеціальностей/освітніх програм, за якими здійснюється підготовка фахівців для професій, які передбачають обов’язкову 
державну сертифікацію (дипломування) фахівців, успішне складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту може бути під-
ставою для присвоєння особі на безоплатній основі відповідної професійної кваліфікації (звання, класу, розряду, категорії, рангу то-
що) за умови виконання всіх вимог, передбачених для присвоєння такої професійної кваліфікації. У таких випадках відповідальний 
державний орган забезпечує видачу особі відповідного сертифіката (свідоцтва, диплома тощо), що дає право обіймати певні поса-
ди за відповідною професією.

17. Видатки на розроблення завдань, організацію та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюються за рахунок коштів держав-
ного бюджету, передбачених відповідальним державним органам, та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування проведення кваліфікаційного іспиту для осіб, що здобувають ступінь фахової передвищої або вищої освіти за дер-
жавним (регіональним) замовленням, здійснюється в межах видатків відповідного бюджету.

Видатки на проведення кваліфікаційного іспиту осіб, які здобувають ступінь фахової передвищої освіти та ступені вищої освіти 
на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, включають-
ся у вартість здобуття освіти.

18. Громадське спостереження за проведенням кваліфікаційного іспиту здійснюється з метою забезпечення відкритості та прозо-
рості, широкого та об’єктивного інформування громадськості про його проведення.

Відповідальні державні органи повинні забезпечити умови для участі у проведенні кваліфікаційного іспиту уповноважених пред-
ставників громадянського суспільства.

Громадське спостереження не може поширюватися на процеси розроблення завдань та виготовлення екзаменаційних робіт ква-
ліфікаційного іспиту, організаційно-технологічні процеси, пов’язані з підготовкою до проведення кваліфікаційного іспиту, технічні 
заходи, що здійснюються для адміністрування програмно-апаратних комплексів, які використовуються для обробки та перевірки ек-
заменаційних робіт, режимні заходи, пов’язані із забезпеченням захисту інформації з обмеженим доступом.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 травня 2021 р. № 497
ПЕРЕЛІК  

спеціальностей, за якими атестація здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому 
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту

Шифр 
галузі Галузь знань Код  

спеціальності Найменування спеціальності

Освітній рівень,  
на якому проводиться 

єдиний державний  
кваліфікаційний іспит

Відповідальні державні  
органи

08 Право 081 Право другий (магістерський) МОН, МВС
12 Інформаційні  

технології
125 Кібербезпека перший (бакалаврський) МОН, Адміністрація 

Держспецзв’язку,  
Міноборони

14 Електрична  
інженерія

143 Атомна енергетика перший (бакалаврський) МОН, Міненерго

21 Ветеринарна  
медицина

211 Ветеринарна медицина другий (магістерський) МОН, Мінекономіки
212 Ветеринарна гігієна, санітарія  

і експертиза
другий (магістерський) МОН, Мінекономіки

22 Охорона здоров’я 221 Стоматологія рівень фахової передви-
щої освіти
другий (магістерський)

МОЗ

222 Медицина другий (магістерський) МОЗ
223 Медсестринство рівень фахової передви-

щої освіти
перший (бакалаврський)

МОЗ

224 Технології медичної  
діагностики та лікування

перший (бакалаврський)
другий (магістерський)

МОЗ

225 Медична психологія другий (магістерський) МОЗ
226 Фармація, промислова  

фармація
рівень фахової передви-
щої освіти
другий (магістерський)

МОЗ

227 Фізична терапія, ерготерапія перший (бакалаврський)
другий (магістерський)

МОЗ

228 Педіатрія другий (магістерський) МОЗ
229 Громадське здоров’я другий (магістерський) МОЗ

25 Воєнні науки,  
національна безпе-
ка, безпека держав-
ного кордону

251 Державна безпека перший (бакалаврський) Служба безпеки  
(за згодою), МВС

252 Безпека державного  
кордону

перший (бакалаврський) Адміністрація  
Держприкордонслужби

253 Військове управління  
(за видами Збройних Сил)

перший (бакалаврський) Міноборони, МВС

254 Забезпечення військ перший (бакалаврський) Міноборони, МВС
255 Озброєння та військова техніка перший (бакалаврський) Міноборони, МВС

26 Цивільна безпека 261 Пожежна безпека перший (бакалаврський) ДСНС
262 Правоохоронна діяльність перший (бакалаврський) МВС
263 Цивільна безпека перший (бакалаврський) МОН, ДСНС

27 Транспорт 271 Річковий та морський  
транспорт

рівень фахової передви-
щої освіти
перший (бакалаврський)

МОН, Мінінфраструктури, 
Міноборони

272 Авіаційний транспорт перший (бакалаврський) МОН, Мінінфраструктури, 
Міноборони

273 Залізничний транспорт рівень фахової передви-
щої освіти
перший (бакалаврський)

МОН, Мінінфраструктури, 
Міноборони

274 Автомобільний транспорт рівень фахової передви-
щої освіти
перший (бакалаврський)

МОН, Мінінфраструктури, 
Міноборони

275 Транспортні технології Перший (бакалаврський) МОН, Мінінфраструктури, 
Міноборони

28 Публічне  
управління  
та адміністрування

281 Публічне управління  
та адміністрування

другий (магістерський) МОН, НАДС

29 Міжнародні  
відносини

293 Міжнародне право другий (магістерський) МОН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 травня 2021 р. № 497
ПЕРЕЛІК 

постанов Кабінету Міністрів України,що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 354 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими 

проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра» (Офіційний вісник України,  2018 р., № 42, 
ст. 1487).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 684 «Деякі питання атестації осіб, які здобувають ступінь магі-
стра, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 62, ст. 2152).

3. Пункт 222 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 листопада 2019 р. № 916 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 90, ст. 3000).

4. Пункт 48 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 
липня 2020 р. № 718 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 68, ст. 2190).
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ДОКУМЕНТИ   
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 19 травня 2021 р. № 498 

Київ

Про внесення змін до пункту 8 Правил  
оформлення віз для в’їзду в Україну  

і транзитного проїзду через її територію
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до пункту 8 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитно-

го проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 березня 2017 р. № 118 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 22, ст. 623), змі-
ни, що додаються.

2. Міністерству закордонних справ привести протягом 90 днів з дня набрання чин-
ності цією постановою власні нормативно-правові акти у відповідність з цією поста-
новою.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 ве-
ресня 2021 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 травня 2021 р. № 498

ЗМІНИ, 
що вносяться до пункту 8 Правил оформлення віз  

для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію
Доповнити пункт підпунктами 111 і 112 такого змісту:
«111) звернення компетентних органів іноземних держав або міжнародних орга-

нізацій щодо оформлення віз приватним домашнім працівникам (робітникам) чле-
нів дипломатичного персоналу, консульських посадових осіб та адміністративно-тех-
нічного персоналу дипломатичних представництв і консульських установ іноземних 
держав, посадових осіб міжнародних організацій, які прибули в Україну у службо-
вих справах, працівників представництв таких організацій в Україні, працівників пред-
ставництв держав при міжнародних організаціях, що мають штаб-квартиру в Украї-
ні, а також членам їх сімей;

112) звернення компетентних органів іноземних держав або міжнародних органі-
зацій щодо оформлення віз направленим зовнішньополітичними відомствами іно-
земних держав або штаб-квартирами міжнародних організацій студентам вищих на-
вчальних закладів іноземних держав, які проходять стажування та/або навчальну 
практику у дипломатичних представництвах і консульських установах іноземних дер-
жав, міжнародних організаціях та їх представництвах, представництвах держав при 
міжнародних організаціях, що мають штаб-квартиру в Україні;».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 травня 2021 р. № 506 
Київ

Про зміну категорії пам’яток  
культурної спадщини 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Змінити категорію пам’яткам місцевого значення «Комплекс споруд Контрактової 

площі» на пл. Контрактовій у м. Києві та «Гостинний двір (за проектними матеріала-
ми ар. Л. Руска, 1809 р.)» на пл. Контрактовій, 4, у м. Києві на категорію національно-
го значення та присвоїти пам’яткам охоронні номери 260097 та 260097/1 відповідно. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 березня 2021 р. № 508 
Київ

Про внесення змін до Порядку внесення 
відомостей про належного користувача 

транспортного засобу до Єдиного 
державного реєстру транспортних засобів
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Внести до Порядку внесення відомостей про належного користувача транспорт-

ного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 р. № 1197 (Офіційний 
вісник України, 2019 р., № 7, ст. 200), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пунктів 9, 10, 18 та 
20 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності через два місяці з 
дня опублікування цієї постанови.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 24 березня 2021 р. № 508

ЗМІНИ,  
що вносяться до Порядку внесення відомостей про належного  

користувача транспортного засобу до Єдиного державного  
реєстру транспортних засобів

1. Підпункт 1 пункту 2 викласти в такій редакції:
«1) електронна заява — заява про внесення до Реєстру відомостей про належ-

ного користувача, яка формується через веб-додаток, розміщений на офіційному 
веб-сайті Головного сервісного центру МВС, або через Єдиний державний вебпортал 
електронних послуг із застосуванням кваліфікованого електронного підпису за фор-
мою згідно з додатками 1—6;».

2. Абзац другий пункту 4 після слова «лізингоотримувача» доповнити словом «/ 
наймача».

3. Пункт 5 доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) Єдиний державний вебпортал електронних послуг.».
4. Підпункт 6 пункту 11 викласти в такій редакції:
«6) виявлення під час проведення перевірки за відповідними реєстрами та база-

ми даних, доступ до яких має МВС, зазначеного в заяві транспортного засобу в роз-
шуку;».

5. Пункт 18 після слів «Головного сервісного центру МВС» доповнити словами 
«або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг», а після слів «квалі-
фікованого електронного підпису» — словами «або із застосуванням кваліфікова-
ної електронної печатки технічного адміністратора Єдиного державного вебпорталу 
електронних послуг та електронного підпису користувача».

6. Абзац перший пункту 19 після слів «Головного сервісного центру МВС» допо-
внити словами «або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг».

7. Пункт 23 викласти в такій редакції:
«23. Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача, якого визначив 

безпосередньо власник транспортного засобу, здійснюється також через:
1) веб-додаток, розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру 

МВС, шляхом заповнення електронної заяви за формою згідно з додатком 1 із за-
стосуванням кваліфікованого електронного підпису власника транспортного засобу 
та належного користувача;

2) Єдиний державний вебпортал електронних послуг, шляхом заповнення елек-
тронної заяви у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до 
відомостей, передбачених додатком 1, із застосуванням кваліфікованої електронної 
печатки технічного адміністратора Єдиного державного вебпорталу електронних по-
слуг, електронних підписів або кваліфікованих електронних підписів власника тран-
спортного засобу та належного користувача.».

8. У пункті 24 слова «у присутності уповноваженого в установленому порядку 
представника юридичної особи та працівника, щодо якого вносяться відомості до 
Реєстру» замінити словами «за заявою уповноваженого в установленому законодав-
ством порядку представника юридичної особи або належного користувача».

9. У підпункті 3 пункту 25:
1) абзац п’ятий після слів «транспортного засобу» доповнити словами і цифрами 

«(у разі внесення відомостей згідно з пунктом 26 цього Порядку — скановані оригі-
нали таких наказів чи скановані належним чином засвідчені їх копії)»;

2) абзац шостий викласти в такій редакції:
«якщо транспортний засіб не є власністю юридичної особи, — належним чином 

засвідчена копія договору, на підставі якого юридична особа набула право користу-
вання ним (у разі внесення відомостей згідно з пунктом 26 цього Порядку — скано-
ваний оригінал або сканована належним чином засвідчена копія такого договору);».

10. Пункт 26 викласти в такій редакції:

«26. Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача — працівника, 
визначеного керівником юридичної особи, яка є власником транспортного засобу 
або отримала в установлений законодавством спосіб право користування ним, здій-
снюється також через:

1) веб-додаток, розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру 
МВС, шляхом заповнення електронної заяви за формою згідно з додатком 2 із засто-
суванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженого в установленому 
законодавством порядку представника юридичної особи або належного користувача;

2) Єдиний державний вебпортал електронних послуг шляхом заповнення елек-
тронної заяви у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до 
відомостей, передбачених додатком 2, із застосуванням кваліфікованої електронної 
печатки технічного адміністратора Єдиного державного вебпорталу електронних по-
слуг, електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису уповноваже-
ного в установленому законодавством порядку представника юридичної особи або 
належного користувача.».

11. Пункт 29 викласти в такій редакції:
«29. Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача, на якого влас-

ник оформив нотаріально посвідчену довіреність на право користування транспорт-
ним засобом, здійснюється також через:

1) веб-додаток, розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру 
МВС, шляхом заповнення електронної заяви за формою згідно з додатком 3 із засто-
суванням кваліфікованого електронного підпису належного користувача та прикрі-
пленням до такої заяви відсканованої нотаріально посвідченої довіреності;

2) Єдиний державний вебпортал електронних послуг, шляхом заповнення елек-
тронної заяви у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до 
відомостей, передбачених додатком 3, із застосуванням кваліфікованої електронної 
печатки технічного адміністратора Єдиного державного вебпорталу електронних по-
слуг, електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису належного ко-
ристувача та прикріпленням до такої заяви відсканованої нотаріально посвідченої до-
віреності.».

12. Підпункт 3 пункту 31 викласти в такій редакції:
«3) належним чином засвідчена копія договору оренди (найму, позички) тран-

спортного засобу (у разі внесення відомостей згідно з пунктом 32 цього Порядку 
— сканований оригінал чи сканована належним чином засвідчена копія такого до-
говору);».

13. Пункт 32 викласти в такій редакції:
«32. Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача — фізичну осо-

бу, яка користується транспортним засобом на підставі договору оренди (найму, по-
зички), здійснюється також через:

1) веб-додаток, розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру 
МВС, шляхом заповнення електронної заяви за формою згідно з додатком 4 із засто-
суванням кваліфікованого електронного підпису належного користувача;

2) Єдиний державний вебпортал електронних послуг шляхом заповнення елек-
тронної заяви у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до 
відомостей, передбачених додатком 4, із застосуванням кваліфікованої електронної 
печатки технічного адміністратора Єдиного державного вебпорталу електронних по-
слуг, електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису належного ко-
ристувача.».

14. Підпункт 3 пункту 34 викласти в такій редакції:
«3) належним чином засвідчена копія договору фінансового або оперативного лі-

зингу (у разі внесення відомостей згідно з пунктом 35 цього Порядку — сканований 
оригінал чи сканована належним чином засвідчена копія такого договору);».

15. Пункт 35 викласти в такій редакції:
«35. Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача, який користу-

ється транспортним засобом на підставі договору фінансового або оперативного лі-
зингу, здійснюється також через:

1) веб-додаток, розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру 
МВС, шляхом заповнення електронної заяви за формою згідно з додатком 5 із за-
стосуванням кваліфікованого електронного підпису власника транспортного засобу 
або належного користувача;

2) Єдиний державний вебпортал електронних послуг шляхом заповнення елек-
тронної заяви у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до 
відомостей, передбачених додатком 5, із застосуванням кваліфікованої електронної 
печатки технічного адміністратора Єдиного державного вебпорталу електронних по-
слуг, електронних підписів або кваліфікованих електронних підписів власника тран-
спортного засобу або належного користувача.».

16. Пункт 38 викласти в такій редакції:
«38. Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача, який користу-

ється транспортним засобом на підставі тимчасового реєстраційного талона, здій-
снюється також через:

1) веб-додаток, розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру 
МВС, шляхом заповнення електронної заяви за формою згідно з додатком 6 із засто-
суванням кваліфікованого електронного підпису належного користувача;

2) Єдиний державний вебпортал електронних послуг шляхом заповнення елек-
тронної заяви у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до 
відомостей, передбачених додатком 6, із застосуванням кваліфікованої електронної 
печатки технічного адміністратора Єдиного державного вебпорталу електронних по-
слуг, електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису належного ко-
ристувача.».

17. Підпункт 2 пункту 39 після слів «через веб-сайт» доповнити словами «Голов-
ного сервісного центру МВС, Єдиний державний вебпортал електронних послуг».

18. Підпункт 5 пункту 41 виключити.
19. У підпункті 3 пункту 43 слова «або особи, яка користується транспортним за-

собом,» виключити.
20. У пункті 44:
1) абзац третій викласти в такій редакції:
«3 пункту 43 цього розділу, — належним чином засвідчена копія договору про ро-

зірвання або припинення відповідного договору чи копія повідомлення про розірван-
ня такого договору (у разі якщо розірвання/ припинення договору здійснюється в од-
носторонньому порядку).»;

2) абзац п’ятий після слів «кваліфікованого електронного підпису» доповнити 
словами «або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг із застосу-
ванням кваліфікованої електронної печатки технічного адміністратора Єдиного дер-
жавного вебпорталу електронних послуг, електронного підпису або кваліфікованого 
електронного підпису та прикріпленням до такої заяви відсканованих документів, пе-
редбачених абзацами третім, четвертим цього пункту».

21. У додатках до Порядку:
1) у додатках 1, 3—6 і 8 слова «обробку персональних даних, зберігання та» ви-

ключити;
2) у додатку 2:
слова «Сторони внесену інформацію перевірили, зауважень не мають, підтвер-

джують правильність внесених відомостей і дають згоду на обробку персональних 
даних, зберігання та проведення перевірки за відповідними реєстрами та базами да-
них, доступ до яких має Міністерство внутрішніх справ України» замінити словами 
«Сторони внесену інформацію перевірили, зауважень не мають, підтверджують пра-
вильність внесених відомостей і дають згоду на проведення перевірки за відповід-
ними реєстрами та базами даних, доступ до яких має Міністерство внутрішніх справ 
України****»;

доповнити додаток виноскою «****» такого змісту:
«__________
**** У разі заповнення електронної форми не зазначається.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 квітня 2021 р. № 509 
Київ

Про запровадження експериментального 
проекту щодо отримання державним 

реєстратором прав на нерухоме майно  
за допомогою Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно відомостей про 
державну реєстрацію права власності 
на нерухоме майно, що перебувають у 

розпорядженні комунальних підприємств 
бюро технічної інвентаризації на паперових 
носіях, та внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства юстиції, Міністерства цифрової 

трансформації та Міністерства розвитку громад та територій стосовно реаліза-
ції протягом 2021—2023 років експериментального проекту щодо отримання дер-

жавним реєстратором прав на нерухоме майно за допомогою Державного реє-
стру речових прав на нерухоме майно відомостей про державну реєстрацію пра-
ва власності на нерухоме майно, що перебувають у розпорядженні підприємств 
бюро технічної інвентаризації на паперових носіях у зв’язку із здійсненням ними  
до 1 січня 2013 р. повноважень щодо проведення державної реєстрації права влас-
ності на нерухоме майно (далі — експериментальний проект).

2. Затвердити Порядок отримання державним реєстратором прав на нерухоме 
майно за допомогою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомос-
тей про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, що перебувають 
у розпорядженні підприємств бюро технічної інвентаризації на паперових носіях, що 
додається.

3. Рекомендувати комунальним підприємствам бюро технічної інвентаризації, у 
розпорядженні яких перебувають відомості про державну реєстрацію права власнос-
ті на нерухоме майно на паперових носіях у зв’язку із здійсненням підприємствами 
бюро технічної інвентаризації до 1 січня 2013 р. повноважень щодо проведення дер-
жавної реєстрації права власності на нерухоме майно, взяти участь у реалізації екс-
периментального проекту.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, що є засновниками кому-
нальних підприємств бюро технічної інвентаризації, зазначених у пункті 3 цієї поста-
нови, вжити заходів до сприяння реалізації експериментального проекту.

5. Міністерству юстиції:
оприлюднити інформацію про реалізацію експериментального проекту на влас-

ному офіційному веб-сайті;
вжити заходів до організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення 

для реалізації експериментального проекту; 
подати не пізніше ніж через три місяці після реалізації експериментального про-

екту Кабінетові Міністрів України звіт про його результати.
6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзаців восьмо-

го, дев’ятого, дванадцятого, тринадцятого підпункту 3, підпункту 11, абзаців друго-
го — четвертого підпункту 13, підпункту 15, абзаців десятого, одинадцятого підпунк-
ту 16 пункту 2, абзаців п’ятдесят дев’ятого, шістдесят другого, шістдесят четверто-
го, шістдесят п’ятого, шістдесят восьмого — вісімдесятого, вісімдесят восьмого — 
дев’яносто першого, дев’яносто дев’ятого — сто двадцять шостого підпункту 1 пунк-
ту 3 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності через шість міся-
ців з дня опублікування цієї постанови.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 квітня 2021 р. № 509

ПОРЯДОК 
отримання державним реєстратором прав на нерухоме майно  
за допомогою Державного реєстру речових прав на нерухоме  

майно відомостей про державну реєстрацію права власності на  
нерухоме майно, що перебувають у розпорядженні підприємств 

 бюро технічної інвентаризації на паперових носіях
1. Цей Порядок визначає механізм отримання державним реєстратором прав на 

нерухоме майно (далі — державний реєстратор) в електронній формі за допомо-
гою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме май-
но (далі — Державний реєстр прав) відомостей про державну реєстрацію права влас-
ності на нерухоме майно, що перебувають у розпорядженні підприємств бюро тех-
нічної інвентаризації на паперових носіях у зв’язку із здійсненням ними до 1 січ-
ня 2013 р. повноважень щодо проведення державної реєстрації права власності на 
нерухоме майно.

2. Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до Закону України «Про державну ре-
єстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» за допомогою Державно-
го реєстру прав формує запит в електронній формі з накладенням кваліфіковано-
го електронного підпису та обов’язковим відображенням ідентифікатора нерухомо-
го майна, який складається з назви адміністративно-територіальної одиниці (Авто-
номна Республіка Крим, область, мм. Київ та Севастополь), району, населеного пунк-
ту або селищної чи сільської ради, іменованого об’єкта (у разі наявності), назви ву-
лиці (проспекту, бульвару, площі, провулку тощо), номера об’єкта нерухомого май-
на (будинку, будівлі, споруди тощо), номера корпусу та/або номера окремої частини 
об’єкта нерухомого майна (квартири, приміщення тощо) та обирає адресата — під-
приємство бюро технічної інвентаризації, що відповідно до відомостей, відображених 
у реєстраційному написі або реєстраційному посвідченні, здійснювало державну ре-
єстрацію права власності на таке нерухоме майно.

У запиті також зазначається номер реєстрової книги та реєстровий номер, якщо 
наявні відомості, що дають можливість їх чітко ідентифікувати.

3. За допомогою Державного реєстру прав уповноважена особа підприємства бю-
ро технічної інвентаризації отримує повідомлення про надходження запиту від дер-
жавного реєстратора та у строки, визначені Законом України «Про державну реє-
страцію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», формує в електронній 
формі:

1) форму відомостей про державну реєстрацію права власності на нерухоме май-
но (далі — форма про власність);

2) форму про відсутність державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
Форма про власність формується виключно на підставі відомостей реєстрових 

книг та інвентаризаційної справи і обов’язково повинна містити відомості про:
реєстровий номер та дату реєстрації; 
відомості щодо власника, у тому числі відомості про частку, що належить кож-

ному співвласнику;
відомості щодо правовстановлювального документа.
У разі відсутності у відомостях реєстрових книг відомостей про державну реєстра-

цію права власності на нерухоме майно уповноважена особа підприємства бюро тех-
нічної інвентаризації формує форму про відсутність державної реєстрації права влас-
ності на нерухоме майно.

Форми, визначені цим пунктом, із накладенням кваліфікованого електронного 
підпису уповноваженої особи підприємства бюро технічної інвентаризації переда-
ються за допомогою Державного реєстру прав державному реєстратору, що сфор-
мував запит.

4. Державним реєстром прав забезпечується збереження та відтворення запитів 
державних реєстраторів, форм про власність, форм про відсутність державної реє-
страції права власності на нерухоме майно, сформованих відповідно до цього По-
рядку, а також здійснюється інформування державних реєстраторів, уповноважених 
осіб підприємств бюро технічної інвентаризації про надходження відповідних доку-
ментів в електронній формі та контроль за строками опрацювання запитів держав-
них реєстраторів.

5. Доступ уповноважених осіб підприємств бюро технічної інвентаризації до Дер-
жавного реєстру прав для цілей, визначених цим Порядком, забезпечується безо-
платно відповідно до Порядку забезпечення доступу осіб, уповноважених на здій-
снення реєстраційних дій, до Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпе-
чення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, 
затвердженого наказом Мін’юсту від 15 грудня 2015 р. № 2586/5 — в редакції наказу 
Мін’юсту від 3 лютого 2020 р. № 340/5.

Технічним адміністратором Державного реєстру прав забезпечується надання 
уповноваженим особам підприємств бюро технічної інвентаризації доступу до зазна-
ченого Реєстру виключно для цілей, передбачених цим Порядком, без права досту-
пу до відомостей, що містяться в Державному реєстрі прав, та можливості проведен-
ня реєстраційних дій.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 квітня 2021 р. № 509
ЗМІНИ,  

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердже-

ному постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 830 (Офіційний ві-
сник України, 2004 р., № 27, ст. 1770; 2015 р., № 50, ст. 1601; 2017 р., № 47, ст. 1469; 
2018 р., № 42, ст. 1489, № 96, ст. 3160, № 98, ст. 3235):

1) пункт 3 виключити;
2) у пункті 5:
в абзаці першому слова «ідентифікатор доступу» замінити словом «доступ», а 

слова «відповідного договору» — словами «договору про надання сервісної послу-
ги з опрацювання електронних заяв та/або сервісної послуги з опрацювання електро-
нних заяв, поданих з використанням прикладного програмного інтерфейсу Реєстру»;

в абзаці другому слова «які виникають на підставі судових рішень, проводить-
ся адміністратором Реєстру та його філіями (крім випадків, коли таке судове рішен-
ня виконується в порядку, встановленому для виконання судових рішень)» замінити 
словами «(крім випадків, передбачених абзацами третім та четвертим цього пункту, 
проводиться адміністратором Реєстру та його філіями)»;

3) у пункті 7:
абзац перший після слова «зазначаються» доповнити словами «такі відомості»;
у підпункті 1:
абзац другий після слова «найменування» доповнити словом «, місцезнаходження»;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«для фізичних осіб — громадян України — прізвище, ім’я та по батькові, адре-

са постійного місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника по-
датків»;

доповнити підпункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:
«Для громадян України, які через свої релігійні переконання відмовилися від 

прий няття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили 
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про це відповідному контролюючому органові та мають відмітку в паспорті грома-
дянина України замість реєстраційного номера облікової картки платника податків, 
вносяться відомості про серію (за наявності) та номер паспорта громадянина Укра-
їни;»;

підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) тип рухомого майна (відповідно до словника типів рухомого майна), опис ру-

хомого майна, що є предметом обтяження, достатній для його ідентифікації, або 
ідентифікатори, за якими можливо отримати інформацію щодо предмета обтяження 
в електронних інформаційних системах;»;

4) у пункті 8:
абзац перший після слова «вносяться» доповнити словами «такі відомості»;
у підпункті 1:
абзац другий після слова «найменування» доповнити словом «, місцезнаходження»;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«для фізичних осіб — громадян України — прізвище, ім’я та по батькові, адре-

са постійного місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника по-
датків»; 

доповнити підпункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:
«Для громадян України, які через свої релігійні переконання відмовилися від при-

йняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про 
це відповідному контролюючому органові та мають відмітку в паспорті громадяни-
на України замість реєстраційного номера облікової картки платника податків, вно-
сяться відомості про серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України;»;

підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) тип рухомого майна (відповідно до словника типів рухомого майна), який ви-

користовується під час заповнення заяв, опис рухомого майна, що є предметом об-
тяження, достатній для його ідентифікації, або ідентифікатори, за якими можливо 
отримати інформацію щодо предмета обтяження в електронних інформаційних сис-
темах;»;

підпункти 5 і 6 виключити;
5) у пункті 9:
абзац п’ятий після слова «Реєстру» доповнити словами «або якщо в разі подан-

ня заяви в електронній формі відсутня електронна копія паперового документа, ви-
готовлена шляхом сканування з накладенням кваліфікованого електронного підпи-
су та печатки заявника (за наявності), або електронний документ про плату за вне-
сення запису до Реєстру»;

абзац сьомий після слова «заяви» доповнити словами «до розгляду реєстрато-
ром»;

доповнити пункт абзацом такого змісту:
«У разі подання заяви в електронній формі відмова у внесенні запису до Реєстру 

оформляється шляхом надсилання електронного повідомлення за допомогою про-
грамних засобів ведення Реєстру в день надходження заяви або в разі подання заяви 
в позаробочий час — не пізніше наступного робочого дня.»;

6) у пункті 10:
після слів «прийняття заяви» доповнити словами «до розгляду реєстратором»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«У разі подання заяви в електронній формі в позаробочий час запис про обтя-

ження рухомого майна вноситься до Реєстру не пізніше наступного робочого дня.»;
7) пункт 11 виключити;
8) пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі подання заяви в електронній формі витяг надсилається обтяжувачу чи упо-

вноваженій ним особі виключно в електронній формі програмними засобами Реєстру.»;
9) пункт 13 викласти в такій редакції:
«13. У разі виявлення у витягу помилки, допущеної реєстратором, обтяжувач чи 

уповноважена ним особа можуть повідомити про це реєстратора у десятиденний 
строк з дня проведення державної реєстрації обтяження рухомого майна шляхом по-
дання заяви про реєстрацію змін обтяження рухомого майна. Реєстратор перевіряє 
відповідність відомостей Реєстру інформації, наведеній у заяві про обтяження рухо-
мого майна та, якщо факт невідповідності підтверджено, безоплатно виправляє до-
пущену помилку в день надходження відповідної заяви.»;

10) у пункті 14 слова «внесення змін до запису» замінити словами «реєстрацію 
змін обтяження рухомого майна в паперовій або електронній формі»;

11) пункт 15 викласти в такій редакції:
«15. У разі виявлення боржником у витягу помилки, він може письмово повідо-

мити обтяжувача з метою подальшого вчинення дій, передбачених пунктами 13 та 
14 цього Порядку.»;

12) пункт 16 доповнити абзацами такого змісту:
«Зміни і додаткові відомості до запису в Реєстрі вносяться в день прийняття зая-

ви до розгляду реєстратором.
У разі подання заяви в електронній формі в позаробочий час зміни і додаткові ві-

домості вносяться до запису не пізніше наступного робочого дня.»;
13) у пункті 17 слова «дата державної реєстрації відомостей,» виключити;
14) у пункті 20:
абзац п’ятий після слова «запису» доповнити словами «або якщо у разі подан-

ня заяви в електронній формі відсутня електронна копія паперового документа, ви-
готовлена шляхом сканування з накладенням кваліфікованого електронного підпису 
та печатки заявника (за наявності), або електронний документ про плату за внесення 
змін і додаткових відомостей до запису»;

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
«відомості, що містяться в заяві, не відповідають відомостям, що наявні в Реє-

стрі.».
У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
абзац восьмий після слова «заяви» доповнити словами «до розгляду реєстрато-

ром»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«У разі подання заяви в електронній формі відмова у внесенні змін і додаткових 

відомостей до запису оформляється шляхом надсилання електронного повідомлен-
ня за допомогою програмних засобів ведення Реєстру в день надходження заяви або 
в разі подання заяви в позаробочий час — не пізніше наступного робочого дня.»;

15) пункт 21 викласти в такій редакції:
«21. Моментом реєстрації змін і додаткових відомостей до запису є день, година 

та хвилина внесення відповідних змін і додаткових відомостей до запису.»;
16) пункт 22 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі подання заяви в електронній формі витяг надсилається обтяжувачу чи 

уповноваженій ним особі виключно в електронній формі програмними засобами Ре-
єстру.»;

17) у пункті 24:
доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
«На підставі відповідної заяви щодо припинення обтяження виключенню підлягає 

запис стосовно всього рухомого майна, що є предметом обтяження.».
У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим 

— шостим;
в абзаці четвертому слова «заяву про припинення обтяження і» замінити словами 

«відповідну заяву для припинення обтяження та»; 
18) у пункті 25:
абзац перший після слова «заяви» доповнити словами «до розгляду реєстрато-

ром»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«У разі подання заяви в електронній формі в позаробочий час відомості про при-

пинення обтяження вноситься до Реєстру не пізніше наступного робочого дня.»;
19) пункти 26 — 28 викласти в такій редакції:
«26. У разі припинення обтяження до Реєстру вносяться відомості про підставу 

припинення обтяження.
27. Реєстратор відмовляє у внесенні запису до Реєстру про припинення обтяжен-

ня в разі, коли:
заява не відповідає вимогам, установленим пунктом 6 цього Порядку, або заява 

подана неналежному суб’єкту, що наділений повноваженнями реєстратора;
відомості, що містяться в заяві, не відповідають відомостям, що наявні в Реєстрі.
Про внесення запису до Реєстру про припинення обтяження реєстратор видає об-

тяжувачу чи уповноваженій ним особі примірник витягу. Другий примірник витягу 
реєстратор надсилає протягом п’яти днів боржнику.

У разі подання заяви в електронній формі витяг надсилається обтяжувачу чи упо-
вноваженій ним особі виключно в електронній формі програмними засобами Реє-
стру.

Відмова у внесенні запису до Реєстру про припинення обтяження оформляєть-
ся письмово протягом двох робочих днів після надходження заяви із зазначенням 
причини.

У разі подання заяви в електронній формі відмова у внесенні запису до Реєстру 
про припинення обтяження оформляється шляхом надсилання електронного пові-
домлення за допомогою програмних засобів ведення Реєстру в день надходження 
заяви або у разі подання заяви в позаробочий час — не пізніше наступного робо-
чого дня.

Відомості про припинення обтяження вносяться до Реєстру безоплатно.
28. Фізична чи юридична особа має право на отримання витягу з Реєстру в папе-

ровій або електронній формі, що мають однакову юридичну силу.
Витяг з Реєстру свідчить про внесення записів про обтяження до Реєстру або про 

їх відсутність. 
Витяг з Реєстру формується за допомогою програмних засобів ведення Реєстру 

з урахуванням зазначених для пошуку ідентифікаторів, визначених пунктом 29 цьо-
го Порядку. 

Витяг містить актуальні на дату та час надання відомості щодо одного запису про 
обтяження рухомого майна. 

Якщо за зазначеними особою ідентифікаторами, визначеними у пункті 29 цього 
Порядку, в Реєстрі знайдено декілька записів щодо обтяження рухомого майна, та-
ка особа має можливість ознайомитися із сформованим за допомогою програмних 
засобів ведення Реєстру переліком знайдених записів та отримати витяг щодо кож-
ного окремого запису.

Фізичні та юридичні особи мають право на отримання відомостей, що містять-
ся в Реєстрі, в електронній формі з використанням сервісної послуги у формі при-
кладного програмного інтерфейсу Реєстру на підставі договору, укладеного з адмі-
ністратором Реєстру.»;

20) у пункті 29:
в абзаці першому слова «, які відповідно до законодавства отримали ідентифіка-

тор доступу до Реєстру,» виключити, а після слова «заяви» доповнити словами «та 
після внесення плати за його надання»;

доповнити пункт абзацами такого змісту:
«Надання витягу в паперовій формі забезпечується нотаріусом або його поміч-

ником за допомогою програмних засобів ведення Реєстру після здійснення пошу-
ку за зазначеними у заяві ідентифікаторами, надання особі переліку знайдених запи-
сів для ознайомлення у випадку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 28 цього По-
рядку, формування витягу для його подальшого друку та видачі особі, що звернула-
ся за його отриманням. 

Витяг у паперовій формі надається на аркуші паперу формату А4 (210 х 297 мілі-
метрів) без використання спеціального бланка.

Для завірення витягу з Реєстру нотаріус використовує печатку, визначену Зако-
ном України «Про нотаріат».»;

21) пункт 30 викласти в такій редакції:
«30. Витяг в електронній формі надається через офіційний веб-портал Мін’юсту 

або Єдиний державний вебпортал електронних послуг після внесення плати за його 
надання засобами інтегрованих платіжних систем.

Витяг в електронній формі може надаватися адміністратором Реєстру за допомо-
гою програмних засобів Реєстру в межах надання сервісної послуги з опрацювання 
електронних заяв та/або сервісної послуги з опрацювання електронних заяв, поданих 
з використанням прикладного програмного інтерфейсу Реєстру.

Надання витягу в електронній формі забезпечується за допомогою програмних 
засобів ведення Реєстру, Єдиного державного вебпорталу електронних послуг шля-
хом здійснення особою пошуку за ідентифікаторами, визначеними пунктом 29 цьо-
го Порядку, перегляду у випадку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 28 цього По-
рядку, переліку зареєстрованих обтяжень, формування витягу в електронній формі 
для його подальшого використання, у тому числі друку.»;

22) пункт 31 виключити;
23) у пункті 32:
абзац перший після слів «законом особи» доповнити словом «, адвокати»;
абзац п’ятий після слова «експертів,» доповнити словом «адвокат»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Витяг, сформований в електронній формі шляхом безпосереднього доступу ко-

ристувача до Реєстру, містить актуальні на дату та час надання відомості щодо одно-
го обтяження рухомого майна. У разі необхідності користувач може сформувати роз-
ширений витяг з Реєстру, який містить інформацію, в тому числі про обтяження, які 
були вилучені після їх припинення.»;

24) абзаци третій та п’ятий пункту 34 виключити;
25) у пункті 36 слово «абонентної» виключити.
2. У Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за-

твердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 
(Офіційний вісник України, 2011 р., № 86, ст. 3145; 2018 р., № 52, ст. 1827; 2020 р., 
№ 44, ст. 1414):

1) підпункти 1 та 3 пункту 2 виключити;
2) у пункті 4:
доповнити пункт підпунктом 31 такого змісту:
«31) надсилання в електронній формі запитів підприємствам бюро технічної ін-

вентаризації, що відповідно до законодавства проводили державну реєстрацію пра-
ва власності та інших речових прав на нерухоме майно, об’єкти незавершеного будів-
ництва, для отримання відомостей про зареєстровані до 1 січня 2013 р. права влас-
ності на об’єкт будівництва (закінчений будівництвом об’єкт) чи про відсутність ре-
єстрації відповідних прав на зазначений у запиті об’єкт будівництва (закінчений бу-
дівництвом об’єкт);»;

підпункт 12 викласти в такій редакції:
«12) інформаційну взаємодію з Єдиним державним вебпорталом електронних по-

слуг.
Єдина структура та формат інформаційних файлів, що передаються та прийма-

ються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії інформаційних сис-
тем та зміни до них визначаються Мін’юстом разом з Мінцифри шляхом прийняття 
рішень, які оформляються окремими протоколами;»;

доповнити пункт підпунктом 121 такого змісту:
«121) на підставі договорів про надання сервісної послуги, укладених з технічним 

адміністратором Державного реєстру прав, інформаційну взаємодію з інформацій-
ними системами, що забезпечують ідентифікацію користувача з використанням за-
собів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри, для подання заяв у сфері 
державної реєстрації прав в електронній формі, забезпечення доступу до результатів 
надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав, отримання відо-
мостей з Державного реєстру прав;»;

у підпункті 13:
в абзаці другому після слів «суб’єкта державної реєстрації прав;» доповнити сло-

вами «автоматизацію та контроль процесів проведення реєстраційних дій, зокрема 
автоматичне внесення відомостей про нерухоме майно на підставі відомостей, отри-
маних з Державного земельного кадастру та Єдиної державної електронної системи 
у сфері будівництва, контроль за внесенням відомостей про речові права на нерухо-
ме майно, обтяження таких прав;»;

3) у пункті 7:
підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) тип нерухомого майна:
земельна ділянка;
об’єкт будівництва (закінчений будівництвом об’єкт).
Під час формування заяви обирається один із передбачених цим підпунктом ти-

пів нерухомого майна, крім передбачених законодавством випадків, коли обираєть-
ся декілька типів нерухомого майна;»;

у підпункті 4 слова «на об’єкт нерухомого майна» замінити словами «в Держав-
ному реєстрі прав»;

доповнити пункт підпунктом 41 такого змісту:
«41) ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) в Єди-

ній державній електронній системі у сфері будівництва (у разі формування заяви що-
до об’єкта, якому присвоєно відповідний ідентифікатор);»;

у підпункті 5 слова «незавершеного будівництва або новозбудованого» замінити 
словами «будівництва або закінченого будівництвом»;

у підпункті 6 слово «об’єкта» виключити;
підпункт 7 викласти в такій редакції:
«7) реєстраційний номер документа Єдиної державної електронної системи у сфе-

рі будівництва (у разі формування заяви щодо: закінченого будівництвом об’єкта у 
результаті нового будівництва чи реконструкції; об’єкта будівництва, державна ре-
єстрація права власності щодо якого здійснюється як на об’єкт незавершеного бу-
дівництва; закінченого будівництвом об’єкта, державна реєстрація прав щодо яко-
го здійснюється з використанням відомостей про технічну інвентаризацію такого 
об’єкта);»;

абзац другий підпункту 9 викласти в такій редакції:
«тип документа (відповідно до словника типів документів);»;
4) у пункті 8:
у підпункті 2 слова «на об’єкт нерухомого майна» замінити словами «в Держав-

ному реєстрі прав»;
абзац другий підпункту 5 викласти в такій редакції:
«тип документа (відповідно до словника типів документів);»;
5) у пункті 9:
у підпункті 2 слова «на об’єкт нерухомого майна» замінити словами «в Держав-

ному реєстрі прав»;
абзац другий підпункту 5 викласти в такій редакції:
«тип документа (відповідно до словника типів документів);»;
6) у підпункті 3 пункту 10 слово «об’єкта» виключити;
7) у пункті 13:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) тип нерухомого майна — закінчений будівництвом об’єкт;»;
у підпункті 2 слова «на об’єкт нерухомого майна» замінити словами «в Держав-

ному реєстрі прав»;
у підпункті 3 слово «об’єкта» виключити;
8) у пункті 14:
підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) тип нерухомого майна:
земельна ділянка;
об’єкт будівництва (закінчений будівництвом об’єкт).
Під час реєстрації судового рішення обирається один із передбачених цим під-

пунктом типів нерухомого майна;»;
у підпункті 4 слова «на об’єкт нерухомого майна» замінити словами «в Держав-

ному реєстрі прав»;
у підпункті 6 слово «об’єкта» виключити;
9) абзац другий пункту 18 викласти в такій редакції:
«тип документа (відповідно до словника типів документів);»;
10) у пункті 20:

в абзаці другому слова «на об’єкт нерухомого майна» замінити словами «в Дер-
жавному реєстрі прав»;

в абзаці четвертому слово «об’єкта» виключити;
11) у пункті 29:
підпункти 1 та 2 викласти в такій редакції:
«1) про земельну ділянку — її кадастровий номер.
Відомості про кадастровий номер земельної ділянки за допомогою програмних 

засобів ведення Державного реєстру прав автоматично вносяться на підставі відо-
мостей, отриманих з Державного земельного кадастру;

2) про об’єкт будівництва (закінчений будівництвом об’єкт):
ідентифікатор об’єкта в Єдиній державній електронній системі у сфері будівни-

цтва (у разі коли об’єкту присвоєно відповідний ідентифікатор);
назва об’єкта; 
тип об’єкта;
загальна, житлова площа приміщень об’єкта (для закінчених будівництвом 

об’єктів, що мають відповідні показники);
адреса нерухомого майна (для закінчених будівництвом об’єктів);
кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташований об’єкт (у разі коли 

у документах, поданих (отриманих) для державної реєстрації права власності, наявні 
відомості про розташування об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) 
на земельній ділянці, зареєстрованій в Державному земельному кадастрі, або ко-
ли адресою індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного бу-
динку вважається місце розташування земельної ділянки, на якій споруджено від-
повідний об’єкт).

У разі використання у випадках, передбачених законодавством, Єдиної державної 
електронної системи у сфері будівництва відомості про ідентифікатор об’єкта будів-
ництва (закінченого будівництвом об’єкта) в Єдиній державній електронній системі 
у сфері будівництва, назва об’єкта та його тип, загальна, житлова площа приміщень 
об’єкта за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав автома-
тично вносяться на підставі відомостей, отриманих з Єдиної державної електронної 
системи у сфері будівництва.

У разі наявності у документах, поданих для державної реєстрації права власнос-
ті, відомостей про ціну (вартість) нерухомого майна додатково до відомостей, пе-
редбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту, вносяться також відомості про таку ці-
ну (вартість).»;

підпункт 4 виключити;
12) в абзаці другому підпункту 5 пункту 30 слово «назва» замінити словом «тип»;
13) у пункті 31:
доповнити пункт підпунктами 21 і 22 такого змісту:
«21) вид сервітуту, емфітевзису, суперфіцію (у разі коли речовим правом є серві-

тут, емфітевзис або суперфіцій);
22) номер частини земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, суборен-

ди (у разі набуття сервітуту, суборенди на частину земельної ділянки);»;
в абзаці другому підпункту 7 слово «назва» замінити словом «тип»;
14) в абзаці другому підпункту 5 пункту 32 слово «назва» замінити словом «тип»;
15) підпункт 1 пункту 36 викласти в такій редакції:
«1) про нерухоме майно:
ідентифікатор закінченого будівництвом об’єкта в Єдиній державній електронній 

системі у сфері будівництва (у разі коли об’єкту присвоєно відповідний ідентифікатор);
назва об’єкта; 
тип об’єкта;
загальна, житлова площа приміщень об’єкта (для закінчених будівництвом 

об’єктів, що мають відповідні показники);
адреса нерухомого майна.
Відомості про ідентифікатор об’єкта в Єдиній державній електронній системі у 

сфері будівництва, назва об’єкта та його тип, загальна, житлова площа приміщень 
об’єкта за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав автома-
тично вносяться на підставі відомостей, отриманих з Єдиної державної електронної 
системи у сфері будівництва;»;

16) у пункті 37:
абзац перший після слів «нові відомості» доповнити словами «про право власнос-

ті, довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання»;
абзац другий після слів «нові відомості» доповнити словами «про інше речове 

право, похідне від права власності, обтяження речового права»;
абзац третій після слів «зміни до відомостей» доповнити словами «про право 

власності, довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання, інше 
речове право, похідне від права власності, обтяження речового права»;

в абзаці четвертому:
після слів «від права власності» доповнити словами «, що містять відомості про 

власника»;
слова і цифри «суб’єкта права власності» замінити словом «власника»;
слова і цифри «нові відомості, передбачені у пункті 31 цього Порядку» замінити 

словами «відомості про актуального власника»;
в абзаці п’ятому слова і цифри «необхідність внесення змін до відомостей, перед-

бачених пунктом 29 цього Порядку, або встановлено» виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Відомості про об’єкт будівництва (закінчений будівництвом об’єкт), а саме назва 

об’єкта та його тип, загальна, житлова площа приміщень об’єкта за допомогою про-
грамних засобів ведення Державного реєстру прав автоматично оновлюються на під-
ставі відомостей, отриманих з Єдиної державної електронної системи у сфері будів-
ництва, у разі коли під час проведення державної реєстрації прав використовуються 
відомості про технічну інвентаризацію такого об’єкта з Єдиної державної електронної 
системи у сфері будівництва.»;

17) в абзаці другому пункту 38 слово «назва» замінити словом «тип»;
18) в абзаці другому пункту 49 слово «назва» замінити словом «тип»; 
19) у пункті 61:
у першому реченні абзацу першого слова «веб-порталі електронних послуг чи» 

замінити словами «вебпорталі електронних послуг та/або»;
абзац другий після слів «обтяження таких прав» доповнити словом «та»;
абзац восьмий викласти в такій редакції:
«нерухоме майно.».
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 «Про дер-

жавну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Офіційний ві-
сник України, 2016 р., № 2, ст. 108, № 68, ст. 2301, № 91, ст. 2973; 2017 р., № 100,  
ст. 3069; 2019 р., № 36, ст. 1260, № 57, ст. 1967; 2020 р., № 44, ст. 1414):

1) у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2:
абзац другий викласти в такій редакції:
«закінчений будівництвом об’єкт — закінчений будівництвом об’єкт, який після 

прийняття об’єкта в експлуатацію є самостійним об’єктом нерухомого майна;»;
в абзаці третьому слова «об’єкта містобудування» замінити словами «закінчено-

го будівництвом об’єкта»;
у пункті 3:
в абзаці другому слова «веб-порталі електронних послуг» замінити словами «веб-

порталі електронних послуг (далі — Портал Дія)»;
в абзаці третьому слова «Єдиному державному веб-порталі електронних послуг 

чи» замінити словами «Порталі Дія та/або»;
у пункті 51 слово «об’єкт» у всіх відмінках і формах числа виключити;
пункт 8 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію 

прав може проводитися шляхом ініціювання державним реєстратором, у тому чис-
лі із застосуванням засобів ведення Державного реєстру прав, відповідної оплати з 
використанням програмних засобів Порталу Дія з формуванням платіжного доку-
мента.».

У зв’язку з цим абзаци другий — п’ятий вважати відповідно абзацами третім — 
шостим;

у пункті 111:
в абзаці першому слово «об’єкта» виключити;
доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
«Повідомлення власника нерухомого майна, користувача чи обтяжувача здійсню-

ється також засобами Порталу Дія, якщо особи, зазначені в абзаці першому цьо-
го пункту, є його користувачами, та замовили відповідну послугу на Порталі Дія.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
у пункті 12:
в абзаці другому слова «, Єдиного реєстру дозвільних документів, що дають пра-

во на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуа-
тацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацюван-
ня, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (далі — Єди-
ний реєстр документів)» замінити словами «та Єдиної державної електронної систе-
ми у сфері будівництва»;

абзац п’ятий виключити;
у пункті 17 слово «об’єкта» виключити;
у пункті 20:
в абзаці першому:
слова «окремий індивідуально визначений об’єкт нерухомого майна, об’єкт не-

завершеного будівництва вперше, у тому числі у результаті поділу, виділу частки з 
об’єкта нерухомого майна або об’єднання об’єктів нерухомого майна» замінити сло-
вами «земельну ділянку, закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного 
будівництва вперше, у тому числі у результаті поділу, виділу частки із земельної ді-
лянки, закінченого будівництвом об’єкта або об’єднання земельних ділянок чи закін-
чених будівництвом об’єктів»;
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слова «реєстраційного номера об’єкта нерухомого майна, об’єкта незавершеного 

будівництва» замінити словами «відповідного реєстраційного номера»;
в абзаці другому:
слова «на такий об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва» ви-

ключити;
після слів «архівній складовій частині» доповнити словами «на відповідну земель-

ну ділянку, закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва»;
в абзаці шостому:
слова «об’єкта нерухомого майна або об’єднання об’єктів нерухомого майна» за-

мінити словами «земельної ділянки, закінченого будівництвом об’єкта або об’єд-
нання земельних ділянок чи закінчених будівництвом об’єктів»;

після слів «про суб’єктів цих прав щодо» слова «об’єкта нерухомого майна» замі-
нити словами «земельної ділянки, закінченого будівництвом об’єкта»;

після слів «виділяється, або щодо» слова «об’єктів нерухомого майна» замінити 
словами «земельних ділянок, закінчених будівництвом об’єктів»;

слова «новостворених об’єктів нерухомого майна» замінити словами «таких 
об’єктів»;

в абзаці першому пункту 22 слова «Єдиному державному веб-порталі електронних 
послуг чи» замінити словами «Порталі Дія та/або»;

пункт 30 викласти в такій редакції:
«30. Державна реєстрація прав може проводитися за заявою, поданою в електро-

нній формі, в разі:
державної реєстрації прав, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповід-

но до законодавства, що діяло на момент їх виникнення;
державної реєстрації права власності на закінчений будівництвом індивідуальний 

(садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок;
державної реєстрації прав на підставі судового рішення;
державної реєстрації речових прав, похідних від права власності.
Державна реєстрація прав, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповід-

но до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, може проводитися у разі на-
явності реєстрації таких прав у архівній складовій частині Державного реєстру прав 
чи у разі реєстрації права власності або речових прав, похідних від права власності,  
на земельну ділянку — в Державному земельному кадастрі.

Державна реєстрація прав, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відпо-
відно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, може проводитися та-
кож у разі наявності у державного реєстратора можливості за допомогою програм-
них засобів ведення Державного реєстру прав направлення в електронній формі за-
питів підприємствам бюро технічної інвентаризації, що відповідно до законодавства 
проводили державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме 
майно, об’єкти незавершеного будівництва.

Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом індивідуальний 
(садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок може проводитися у разі, 
коли відомості про технічну інвентаризацію такого будинка, про прийняття його в 
експлуатацію та про присвоєння такому будинку адреси містяться в Єдиній держав-
ній електронній системі у сфері будівництва.

Державна реєстрація прав на підставі судового рішення може проводитися дер-
жавним реєстратором у разі, коли в порядку інформаційної взаємодії Державного 
реєстру прав та Єдиного державного реєстру судових рішень надається електронний 
примірник повного тексту судового рішення.»;

у пункті 31:
абзац перший викласти в такій редакції:
«31. Державна реєстрація прав здійснюється за заявою, поданою в електронній 

формі через Портал Дія чи на підставі договорів про надання сервісної послуги, укла-
дених з технічним адміністратором Державного реєстру прав, через інші інформа-
ційні системи, що забезпечують ідентифікацію користувача з використанням засо-
бів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри (далі — інформаційна систе-
ма для подачі заяви).»;

в абзаці третьому слова «здійснюється заявником через Інтернет з використанням 
платіжних систем» замінити словами «у випадках, передбачених законом, здійсню-
ється через інтегровані платіжні системи»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:
«У разі коли суб’єкт речового права, обтяження звільнений від сплати адміністра-

тивного збору за державну реєстрацію прав, Портал Дія чи інформаційна система 
для подачі заяви у разі технічної можливості повинні забезпечувати перевірку наяв-
ності відповідного статусу в заявника з використанням відомостей відповідних ін-
формаційних систем, в яких обліковуються (реєструються) такі відомості або в разі 
відсутності такої можливості з прикріпленням електронної копії паперового докумен-
та, що підтверджує право на таке звільнення, з накладенням кваліфікованого елек-
тронного підпису заявника.»;

доповнити Порядок пунктом 311 такого змісту:
«311. Для державної реєстрації прав заявник подає оригінали електронних доку-

ментів, необхідних для відповідної реєстрації, передбачені Законом України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», іншими за-
конами України та цим Порядком, що створені з дотриманням вимог законодавства 
у сфері електронних довірчих послуг та законодавства про електронні документи та 
електронний документообіг, крім випадків, передбачених абзацами другим та тре-
тім цього пункту.

Для державної реєстрації прав, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. від-
повідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, заявник подає елек-
тронні копії оригіналів паперових документів (фотокопій) з накладенням кваліфіко-
ваного електронного підпису заявника.

Отримання електронних документів з Єдиної державної електронної системи у 
сфері будівництва та з Єдиного державного реєстру судових рішень здійснюється 
державним реєстратором самостійно відповідно до наданих заявником ідентифіка-
торів таких документів чи у разі наявності судових рішень — ідентифікатора судо-
вої справи.»;

в абзаці першому пункту 32 слова «Єдиного державного веб-порталу електронних 
послуг» замінити словами «Порталу Дія»;

пункти 33 і 34 викласти в такій редакції:
«33. Державний реєстратор здійснює розгляд заяви в електронній формі відпо-

відно до цього Порядку з прийняттям відповідних рішень виключно на підставі доку-
ментів, передбачених пунктом 311 цього Порядку. 

34. За результатами розгляду заяви в електронній формі документи, передбачені 
пунктом 311 цього Порядку, не підлягають поверненню (видачі) заявнику.»;

пункти 41—43 виключити;
у пункті 44:
в абзаці першому слова «об’єкт нерухомого майна» замінити словами «закінче-

ний будівництвом об’єкт»;
підпункт 1 виключити;
у підпунктах 3 і 4 слова «об’єкта нерухомого майна» замінити словами «закінче-

ного будівництвом об’єкта»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт прово-

диться за наявності відомостей про його технічну інвентаризацію, що отримані  дер-
жавним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.»;

у пункті 53:
в абзаці першому слова «об’єкт нерухомого майна» замінити словами «закінче-

ний будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва»;
абзац третій після слів «технічної інвентаризації)» доповнити словами «, а у разі коли 

таким майном є закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва, — 
також за наявності відомостей про його технічну інвентаризацію, отриманих державним 
реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва»;

пункт 54 викласти в такій редакції:
«54. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, утворене у ре-

зультаті поділу іншого нерухомого майна, виділу в натурі частки з іншого нерухо-
мого майна або об’єднання іншого нерухомого майна (далі — поділу, виділу част-
ки або об’єднання), проводиться за наявності відомостей з Державного земельно-
го кадастру про формування нової (нових) земельної ділянки (земельних ділянок) 
у результаті такого поділу, виділу частки або об’єднання, а щодо закінченого будів-
ництвом об’єкта — за наявності ідентифікатора, присвоєного такому (таким) об’єкту 
(об’єктам) в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт, утворе-
ний у результаті поділу, виділу частки або об’єднання у результаті реконструкції про-
водиться відповідно до пунктів 77—81 цього Порядку з урахуванням особливостей, 
визначених цим пунктом. 

Для державної реєстрації права власності на нерухоме майно, утворене у резуль-
таті поділу, виділу частки або об’єднання, подається документ, що посвідчує право 
власності на нерухоме майно до його поділу, виділу частки або об’єднання, крім ви-
падків, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі 
прав або коли такий документ відсутній у зв’язку із втратою, пошкодженням чи псу-
ванням. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, утворене у резуль-
таті поділу, виділу частки або об’єднання, у випадку втрати, пошкодження чи псуван-
ня документа, що посвідчує право власності на нерухоме майно до його поділу або 
об’єднання, проводиться виключно за умови встановлення державним реєстратором 
наявності зареєстрованих речових прав на підставі таких документів у Державному 
земельному кадастрі чи в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, або на папе-
рових носіях інформації (в реєстрових книгах, реєстраційних справах, ведення яких 
здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації).

Для державної реєстрації права власності на нерухоме майно, утворене у резуль-
таті поділу іншого нерухомого майна чи виділу в натурі частки з іншого нерухомого 
майна, що перебуває у спільній власності, та має наслідком припинення права спіль-
ної власності для усіх або одного із співвласників, що здійснює виділ у натурі частки, 

також подається договір про поділ спільного майна чи відповідно договір про виділ 
у натурі частки із спільного майна або рішення суду.

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, утворене у результаті 
поділу іншого нерухомого майна, проводиться одночасно щодо всіх об’єктів, утворе-
них у результаті поділу, крім випадку, коли в результаті такого поділу хоча б на один 
із об’єктів, утворених у результаті поділу, змінюється власник нерухомого майна, у 
тому числі припиняється право спільної власності. 

Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт, утворе-
ний у результаті поділу, виділу частки або об’єднання без проведення реконструкції, 
проводиться за наявності відомостей про його технічну інвентаризацію та присвоєн-
ня такому об’єкту адреси, отриманих державним реєстратором з Єдиної державної 
електронної системи у сфері будівництва. 

Під час проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що 
залишається у спільній власності після виділу в натурі частки одного із співвласни-
ків, державний реєстратор здійснює перерахунок часток у праві спільної часткової 
власності на таке майно виходячи із принципу їх рівності, крім випадків, коли спів-
власники нерухомого майна до виділу в натурі частки одного із співвласників мали 
різний розмір часток або коли співвласники за домовленістю між собою встанови-
ли інший розмір часток у праві спільної власності. На підтвердження такої домовле-
ності співвласників може бути надана письмова заява співвласників про визначен-
ня розміру часток, справжність підписів на якій засвідчується відповідно до Зако-
ну України «Про нотаріат», або договір, укладений такими співвласниками відповід-
но до законодавства. У разі коли співвласники нерухомого майна до виділу в натурі 
частки одного із співвласників мали різний розмір часток, перерахунок часток у пра-
ві спільної часткової власності на таке майно здійснюється з урахуванням принци-
пу їх пропорційності.»;

пункти 55 і 56 виключити;
пункт 58 викласти в такій редакції:
«58. У разі коли в документах, що подаються для державної реєстрації права влас-

ності на закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва, від-
сутні відомості про технічні характеристики відповідного об’єкта, а також якщо ре-
єстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершено-
го будівництва проведена до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло 
на момент їх виникнення, державна реєстрація права власності на закінчений будів-
ництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва проводиться за наявності відо-
мостей про технічну інвентаризацію такого об’єкта, отриманих державним реєстрато-
ром з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

За бажанням заявника у разі зміни технічних характеристик закінченого будів-
ництвом об’єкта чи об’єкта незавершеного будівництва державна реєстрація права 
власності на такий об’єкт проводиться з використанням відомостей про його техніч-
ну інвентаризацію, отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електро-
нної системи у сфері будівництва.»;

абзац перший пункту 62 після слів «чи комунальну власність» доповнити слова-
ми «відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та кому-
нальної власності»;

у пункті 63 слова «об’єкт нерухомого майна» замінити словами «нерухоме майно»;
у пункті 67:
абзац перший після слова «власника» доповнити словами «, крім випадку, коли 

право власності належного власника на таке майно було зареєстроване в Державно-
му реєстрі прав»;

абзац другий після слова «договору» доповнити словами «, крім випадку, коли 
право власності відчужувача на таке майно було зареєстроване в Державному ре-
єстрі прав»;

абзац третій після слова «договору» доповнити словами «, крім випадку, коли 
право власності на таке майно на підставі відповідного договору зареєстроване в 
Державному реєстрі прав»;

в абзаці четвертому слова «збудоване нерухоме майно, право власності на яке» за-
мінити словами «збудований закінчений будівництвом об’єкт, право власності на який»;

цифри і слово «41 і 43» замінити цифрами «77—81»;
абзац п’ятий доповнити реченнями такого змісту «У разі коли реєстрація докумен-

та, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт, здій-
снювалася в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, державна ре-
єстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, право власності на яке 
визнається на підставі рішення суду, проводиться за наявності відповідних відомостей, 
отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфе-
рі будівництва. Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівни-
цтва, право власності на яке визнається на підставі рішення суду,  проводиться за наяв-
ності відомостей про його технічну інвентаризацію, отриманих державним реєстрато-
ром з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.»;

абзац другий пункту 68 викласти в такій редакції:
«У разі коли реєстрація документа, що відповідно до законодавства надає пра-

во на виконання будівельних робіт, здійснювалася в Єдиній державній електронній 
системі у сфері будівництва, державна реєстрація права власності на об’єкт неза-
вершеного будівництва проводиться за наявності відповідних відомостей, отрима-
них державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері бу-
дівництва. Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівни-
цтва проводиться за наявності відомостей про його технічну інвентаризацію, отри-
маних державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері 
будівництва.»;

у пункті 75:
в абзаці першому слова «об’єкт нерухомого майна,» замінити словами «закінче-

ний будівництвом об’єкт чи»;
підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) заява власника закінченого будівництвом об’єкта чи об’єкта незавершеного 

будівництва, справжність підпису на якій засвідчується відповідно до Закону Украї-
ни «Про нотаріат»;»;

у підпункті 2:
слова «об’єкт нерухомого майна» замінити словами «закінчений будівництвом 

об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва»;
слова «такі документи було знищено одночасно із знищенням такого об’єкта» за-

мінити словами «такий документ відсутній у зв’язку із втратою, пошкодженням чи 
псуванням»;

доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт чи 

об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням проводиться за наяв-
ності відомостей про факт знищення, отриманих державним реєстратором з Єдиної 
державної електронної системи у сфері будівництва.»;

назву розділу «Особливості державної реєстрації права власності на об’єкт неру-
хомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та 
юридичних осіб або у результаті діяльності житлового, житлово-будівельного, дач-
ного, гаражного чи іншого кооперативу» викласти в такій редакції:

«Особливості державної реєстрації права власності на закінчений будівництвом 
об’єкт у результаті здійснення нового будівництва чи реконструкції»;

пункти 77—80 викласти в такій редакції:
«77. Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт про-

водиться відповідно до статті 331 Цивільного кодексу України щодо особи, яка здій-
снювала будівництво такого об’єкта (замовник будівництва), чи у випадку, передба-
ченому статтею 332 Цивільного кодексу України, — щодо особи, яка є власником 
закінченого будівництвом об’єкта, реконструкція якого проводилася, якщо інше не 
встановлено договором або законом.

Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт про-
водиться за наявності відомостей про його технічну інвентаризацію, про прийнят-
тя його в експлуатацію та про присвоєння такому об’єкту адреси (крім випадку про-
ведення реконструкції об’єкта, що не має наслідком його поділ, виділ частки або 
об’єднання), отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної 
системи у сфері будівництва. 

У разі коли закінчений будівництвом об’єкт у результаті нового будівництва є 
складовою частиною будинку, будівлі, споруди (квартира, гаражний бокс, машино-
місце, інше житлове та нежитлове приміщення), яка після прийняття об’єкта в екс-
плуатацію є самостійним об’єктом нерухомого майна, відомості про прийняття в екс-
плуатації та про присвоєння адреси отримуються щодо будинку, будівлі або споруди, 
складовою частиною яких є такий об’єкт, а щодо відповідної складової частини бу-
динку, будівлі, споруди — відомості про визначення замовником будівництва рекві-
зиту адреси такої частини, передбачений пунктом 10 частини четвертої статті 263 За-
кону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт у резуль-
таті реконструкції проводиться також за наявності відомостей про державну реєстра-
цію права власності в Державному реєстрі прав на такий об’єкт до проведення йо-
го реконструкції. 

Підставою для відмови у проведенні державної реєстрації права власності на за-
кінчений будівництвом об’єкт є відсутність однієї і більше відомостей, передбаче-
них цим пунктом, крім випадків, передбачених пунктами 78, 79 та 80 цього Порядку.

78. Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт у ра-
зі прийняття його в експлуатацію до запровадження єдиного реєстру документів, що 
дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття 
в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доо-
працювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, що 
є невід’ємною архівною складовою частиною Реєстру будівельної діяльності, прово-
диться за наявності документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує при-
йняття в експлуатацію такого об’єкта, крім випадку, передбаченого абзацом другим 
цього пункту. Такий документ за наданими заявником у заяві реквізитами та відомос-
тями про суб’єкта, що здійснював прийняття закінченого будівництвом об’єкта в екс-

плуатацію, отримується державним реєстратором шляхом звернення до відповідно-
го органу державної влади чи органу місцевого самоврядування. 

Документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлу-
атацію будинку, будівлі, споруди, не вимагається в разі державної реєстрації права 
власності на закінчений будівництвом об’єкт у результаті нового будівництва, що є 
складовою частиною такого будинку, будівлі, споруди (квартира, гаражний бокс, ма-
шиномісце, інше житлове та нежитлове приміщення), яка після прийняття об’єкта в 
експлуатацію є самостійним об’єктом нерухомого майна, у разі прийняття відповід-
ного будинку, будівлі або споруди, складовою частиною яких є такий об’єкт, в екс-
плуатацію до запровадження єдиного реєстру документів, що дають право на вико-
нання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закін-
чених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмо-
ву у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, що є невід’ємною ар-
хівною складовою частиною Реєстру будівельної діяльності, але за умови наявнос-
ті державної реєстрації права власності на інші складові частини у відповідному бу-
динку, будівлі або споруді.

Документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлу-
атацію закінчених будівництвом об’єктів, не вимагається в разі державної реєстрації 
права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, 
господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівни-
цтвом до 5 серпня 1992 року.

79. Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт у ра-
зі присвоєння завершеному будівництвом об’єкту адреси без застосування Єдиної 
державної електронної системи у сфері будівництва проводиться за наявності до-
кумента, що підтверджує присвоєння такому об’єкту адреси, крім випадку, передба-
ченого абзацом другим цього пункту. Такий документ за наданими заявником у зая-
ві реквізитами та відомостями про суб’єкта, що здійснював присвоєння закінченому 
будівництвом об’єкту адреси, отримується державним реєстратором шляхом звер-
нення до відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування.

Документ, що підтверджує присвоєння будинку, будівлі, споруді адреси, не ви-
магається в разі державної реєстрації права власності на закінчений будівництвом 
об’єкт у результаті нового будівництва, що є складовою частиною будинку, будівлі, 
споруди (квартира, гаражний бокс, машиномісце, інше житлове та нежитлове при-
міщення), яка після прийняття об’єкта в експлуатацію є самостійним об’єктом неру-
хомого майна, у разі присвоєння відповідному будинку, будівлі або споруді, складо-
вою частиною яких є такий об’єкт, адреси до застосування Єдиної державної елек-
тронної системи у сфері будівництва, але за умови наявності державної реєстрації 
права власності на інші складові частини у відповідному будинку, будівлі або споруді.

Документ, що підтверджує присвоєння закінченому будівництвом об’єкту адреси, 
не вимагається у разі державної реєстрації права власності на індивідуальний (садиб-
ний) житловий будинок, садовий, дачний будинок, збудований на земельній ділян-
ці, право власності на яку зареєстроване в Державному реєстрі прав. У такому разі 
заявник у поданій заяві обов’язково зазначає відомості про кадастровий номер від-
повідної земельної ділянки, за яким державним реєстратором отримуються відомо-
сті Державного земельного кадастру з метою встановлення місця розташування зе-
мельної ділянки, на якій споруджено відповідний об’єкт, для подальшого відобра-
ження його адреси. Дія цього абзацу не застосовується, якщо у відомостях про міс-
це розташування земельної ділянки відсутні всі необхідні реквізити адреси, перед-
бачені частиною четвертою статті 263 Закону України «Про регулювання містобудів-
ної діяльності».

80. Державна реєстрація права власності на індивідуальні (садибні) житлові бу-
динки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови 
до них, що були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р. та розташовані на терито-
ріях сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійсню-
валося ведення погосподарського обліку, може проводитися на підставі документів, 
передбачених статтею 31 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень».

Якщо у відомостях про адресу завершеного будівництвом об’єкта, передбачено-
го цим пунктом, відсутні необхідні реквізити адреси, передбачені частиною четвер-
тою статті 263 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», застосо-
вуються пункти 77 або 79 цього Порядку.

Якщо у відомостях про завершений будівництвом об’єкт, передбачений цим пунк-
том, відсутні необхідні відомості про нерухоме майно, передбачені пунктом 29 По-
рядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 (Офіційний ві-
сник України, 2011 р., № 86, ст. 3145; 2018 р., № 52, ст. 1827), застосовується пункт 
77 цього Порядку в частині відомостей про технічну інвентаризацію завершеного бу-
дівництвом об’єкта.»;

доповнити Порядок пунктом 801 такого змісту:
«801. У разі коли державна реєстрація права власності проводиться на закінче-

ний будівництвом об’єкт у результаті реконструкції, який до проведення такої ре-
конструкції перебував у спільній власності, державному реєстратору подається пись-
мова згода всіх співвласників закінченого будівництвом об’єкта на проведення йо-
го реконструкції. 

У зв’язку з проведенням реконструкції закінченого будівництвом об’єкта вид 
спільної власності та розмір часток у праві спільної часткової власності залишають-
ся незмінними, якщо інше не встановлено за домовленістю співвласників. На під-
твердження такої домовленості співвласників може бути надана письмова заява спів-
власників про визначення розміру часток, справжність підписів на якій засвідчуєть-
ся відповідно до Закону України «Про нотаріат», або договір, укладений такими спів-
власниками відповідно до законодавства.»;

пункт 81 викласти в такій редакції:
«81. У разі коли право власності на закінчений будівництвом об’єкт відповідно до 

договору або закону набувається іншими особами, відмінними від замовника будів-
ництва, або відповідно до договору набувається у спільну власність замовником бу-
дівництва та іншими особами, державному реєстратору подається відповідний дого-
вір, що передбачає набуття права власності на закінчений будівництвом об’єкт іншою 
особою, відмінною від замовника будівництва, або набуття права спільної власнос-
ті замовника будівництва та іншої особи, чи у випадках, передбачених законом, ін-
ший документ, що підтверджує факт набуття права власності іншою особою, відмін-
ною від замовника будівництва. 

Якщо договір, за яким набувається право власності на закінчений будівництвом 
об’єкт іншими особами, відмінними від замовника будівництва, укладено не з відпо-
відним замовником будівництва, державному реєстратору подаються договори, на 
підставі яких встановлюється послідовність переходу майнових прав на такий об’єкт 
від замовника будівництва до інших осіб та в подальшому до набувача права влас-
ності на закінчений будівництвом об’єкт.

У разі участі особи у фонді фінансування будівництва документом, що підтвер-
джує набуття у власність закріпленого за особою завершеного будівництвом об’єкта, 
є видана управителем такого фонду довідка про право довірителя на набуття у влас-
ність об’єкта інвестування.

У разі участі особи у діяльності кооперативу документом, що підтверджує набут-
тя у власність членом кооперативу завершеного будівництвом об’єкта, є видана та-
ким кооперативом довідка про членство особи в кооперативі та внесення таким чле-
ном кооперативу пайового внеску в повному обсязі.»;

пункт 84 після слова «заяви» доповнити словами «, а також за наявності відомос-
тей про технічну інвентаризацію відповідного закінченого будівництвом об’єкта чи 
об’єкта незавершеного будівництва, отриманих державним реєстратором з Єдиної 
державної електронної системи у сфері будівництва,»;

2) у Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2:
в абзаці другому слова «уповноважена особа фронт-офісу» замінити словами 

«адміністратор центру надання адміністративних послуг»;
абзац третій виключити;
пункт 4 виключити;
у пункті 5:
в абзаці четвертому слово «об’єкта» виключити;
в абзаці сьомому слова «об’єкта нерухомого майна» замінити словами «закінче-

ного будівництвом об’єкта»;
в абзаці шістнадцятому слово «об’єкта» виключити;
в абзаці сімнадцятому слова «об’єкти нерухомого майна із зазначенням їх адрес» 

замінити словами «нерухоме майно із зазначенням його адреси»;
в абзаці вісімнадцятому слова «кожного з об’єктів нерухомого майна» замінити слова-

ми «кожної земельної ділянки, об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта)»;
пункт 15 викласти в такій редакції:
«15. Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі через Єдиний 

державний вебпортал електронних послуг (далі — Портал Дія) або на підставі до-
говорів про надання сервісної послуги, укладених з технічним адміністратором Дер-
жавного реєстру прав, через інші інформаційні системи, що забезпечують ідентифі-
кацію користувача з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рів-
нем довіри (далі — інформаційні системи), надається особі, яка бажає отримати та-
ку інформацію та ідентифікована з використанням засобів електронної ідентифіка-
ції з високим рівнем довіри.

Порядок надання сервісних послуг, умови та розмір плати за надання сервісних 
послуг визначаються у договорах, укладених з технічним адміністратором Держав-
ного реєстру прав.»;

абзац третій пункту 16 викласти в такій редакції:
«Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі надається після 

справляння адміністративного збору з використанням засобів Порталу Дія чи інфор-
маційних систем за допомогою інтегрованих платіжних систем або в інший спосіб, 
визначений договором про надання сервісної послуги.».
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Повідомлення про оприлюднення  
Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Комплексна 

міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки»
Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання та враху-

вання пропозицій і зауважень громадськості Управління екології та природних ресурсів виконавчо-
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оприлюднює Заяву про 
визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Комплексна міська цільова програма 
екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки».

Повна назва документа державного планування: проект «Комплексна міська цільова програма 
екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки». 

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Київська 
міська рада.

Передбачувана процедура громадського обговорення: відповідно до частини четвертої статті 
10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення Заяви про визна-
чення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Комплексна міська цільова програма еко-
логічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки» розпочато з дня її оприлюднення на сай-
ті Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) https://ecodep.kyivcity.gov.ua у розділі «Програми» за посиланням  
https://ecodep.kyivcity.gov.ua/content/programy.html.

Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 
громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в 
тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки пода-
ються до Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Ки-
ївської міської державної адміністрації).

Адреса: 04080, м. Київ, вулиця Турівська, 28
Відповідальна особа: Сідіченко Віталія Петрівна 
Контактні дані: e-mail: ecodep@kmda.gov.ua . sidichenko@ukr.net: 
тел. (044) 366-64-12 (10)
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня публікації цього Повідомлення.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ 

ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ»
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД ПЕТРОЛ 

ІНВЕСТ», ідентифікаційний код 42091493 (надалі – Товариство) 
у відповідності до ст. 31, 32 Закону України «Про товариства з 
обмеженою та додатковою відповідальністю», повідомляє про 
скликання загальних зборів учасників Товариства наступних 
осіб: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНЕШЕ-
НАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (ідентифікаційний код: 40404537) та 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАМІТ ПРОДАКТС»  
(ідентифікаційний код 41892600).

Загальні збори учасників ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» відбу-
дуться 30 червня 2021 року, об 11:00, за адресою: м. Київ, Печер-
ський район, вул. Мечникова, 14/1, кім. № 511.

Відповідно до п. 2 ст. 33 Закону України «Про товариства з 
обмеженою та додатковою відповідальністю», у випадку немож-
ливості бути присутнім особисто, учасник має право направи-
ти представника. Повноваження представника повинні бути під-
тверджені нотаріально посвідченою довіреністю.

Питання, які підлягають включенню до порядку денного за-
гальних зборів учасників:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів учасників 
Товариства.

2. Звільнення фінансового директора Товариства.
3. Зміна адреси місцезнаходження Товариства.
4. Перехід Товариства на діяльність на підставі модельного 

статуту в редакції, що додається.
5. Вирішення питання щодо припинення Товариства з обмеже-

ною відповідальністю «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ».

Оголошення про виклик до суду        
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває кло-

потання детектива Національного бюро Першого відділу детек-
тивів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детек-
тивів Національного антикорупційного бюро України Панова Вла-
дислава Віталійовича, погоджене прокурором четвертого відділу 
Управління процесуального керівництва, підтримання державно-
го обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої ан-
тикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Ски-
бенком Олексієм Ігоровичем, про встановлення стороні захисту 
строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в 
рамках кримінального провадження № 52017000000000785 від 
10.11.2017.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 
13.07.2020 постановлено здійснювати  спеціальне досудове роз-
слідування відносно підозрюваного в даному кримінальному 
провадженні - Капітанчука Валерія Володимировича, 14.06.1972  
р.н. 

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний суд  у 
порядку ст. 297-5 КПК України викликає в судове засідання  на 14 
год. 00 хв. 28 травня 2021 року підозрюваного Капітанчука Вале-
рія Володимировича, 14.06.1972 р.н., для розгляду вищезазна-
ченого клопотання (судове засідання відбудеться  в приміщен-
ні Вищого  антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хре-
щатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масо-
вої інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підо-
зрюваний вважається належним чином ознайомленим з її зміс-
том.              

Слідчий суддя Воронько В.Д.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міс-

та Севастополя здійснюється процесуальне керівництво 

досудовим розслідуванням у кримінальному проваджен-

ні № 42016000000002618 від 28.09.2016 за підозрою Ку-

лішова Андрія Сергійовича, 01.11.1980 року народження 

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-

ного ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вказаного кримінального проваджен-

ня стосовно вказаної особи зібрано достатньо дока-

зів для складання обвинувального акта, у зв’язку із ви-

кладеним керуючись ст.ст. 110, 290 КПК України про-

понуємо підозрюваному Кулішову Андрію Сергійо-

вичу, 01.11.1980 року народження, прибути разом зі 

своїм захисником до прокурора відділу прокурату-

ри Автономної Республіки Крим та міста Севастополя  

Пономаренка А.Є. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший по-

верх) у період з 31.05.2021 по 04.06.2021 (з 09:00 по 

18:00) для проведення вказаної процесуальної дії.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області перебуває обвинувальний акт у 
кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань за № 22020050000000183 
від 21 жовтня 2020 року у кримінальному провадженні за 
обвинуваченням Гнатовського Федора Костянтиновича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Гнатовського Федора 
Костянтиновича, 06.12.1985 р.н., який зареєстрований 
за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Куйби-
шева, буд.179, кв.68, для участі в підготовчому судовому 
засіданні, яке відбудеться 2 червня 2021 року о 10 годині 
00 хвилин, у приміщенні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: 85110, м. Кос-
тянтинівка, пр-т. Ломоносова, 157, корпус 2, зал судово-
го засідання № 7.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та 
оголошення його у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досу-
дового розслідування чи спеціального судового прова-
дження.

Справа розглядатиметься суддею Орчелота A.B.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області (84100 м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження  
№ 2202105000000062 (номер справи 1-кп/243/588/2021) 
за обвинуваченням Швидкого Олексія Володимировича, 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ст. 258-3 ч.1, 110 ч. 2 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області Гончарова А.О. викликає підозрюваного Швидко-
го Олексія Володимировича, 25.01.1984 р.н., який заре-
єстрований та проживає за адресою: м. Шахтарськ, До-
нецька область, Слов’янський район, вул Леніна, буд. 
18, кв 97 у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 31.05.2021 року о 10 год. 00 хв. у залі судового засі-
дання № 5.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибу-
де за викликом у судове засідання, суд відкладає судо-
вий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає 
заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд та-
кож має право постановити ухвалу про привід обвину-
ваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошо-
вого стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 
12 КПК України та здійснити спеціальне судове прова-
дження.

14.05.2021 Національний банк України прийняв рі-
шення про виключення з Державного реєстру фі-
нансових установ ТОВ «ФК «АРТФІНБРОК» (код за  
ЄДРПОУ 38960167), ТОВ «СІЛЬВЕРГЕЙТ ЮКРЕЙН» (код 
за ЄДРПОУ 42885201) на підставі поданих ними заяв та 
ТДВ «ПЕРША СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 
31244392) у зв’язку із відсутністю у компанії чинних лі-
цензій на право надання фінансових послуг, а також про 
виключення з Державного реєстру страхових та пере-
страхових брокерів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВИЙ БРОКЕР «МЕРКУРІЙ» 
(код за ЄДРПОУ 37442572) на підставі поданої ним за-
яви.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються 
втраченими наступні бланки: 

обов’язкове страхування цивільно-правової відпо-
відальності власників наземних транспортних засобів  
серія AP:  7584494, 1179757; Зелена Картка «Вся сис-
тема, Азербайджан»:  14940078, 14486608, 14940076, 
15568347, 15555413; Зелена Картка «Білорусь, Молдо-
ва, Росія, Азербайджан»: 14980629; добровільне страху-
вання відповідальності за оплату наданих послуг під час 
поїздки за кордон: 3194992-3194993, 3195001, 3219573-
3219578, 3219580-3219588, 3219590-3219591, 3219892-
3219893, 3219898, 3333621, 3333590-3333591, 3024384, 
3037993-3037995, 3119109, 3119111, 3119116-3119117, 
3119138-3119139, 3119148, 3119153, 3119283, 3119288, 
3119293, 3150833, 3150860-3150861, 3151178, 3060253-
3060262, 3151100, 3060374. 

Приватний нотаріус Бака О.В. (Дніпропетровська область, м. Новомос-

ковськ, вул. Гетьманська, 35, 0675672224) запрошує спадкоємця померлої 

24 жовтня 2020 року Іщенко Раїси Петрівни – Іщенка Валерія Вікторовича.

Втрачене посвідчення судноводія малого/маломірного судна, номер 

01280/01 від 23.10.2020 р., на ім’я Носенко Вячеслав, вважати недій-

сним. 

Втрачений диплом спеціаліста серії КК № 013186 реєстраційний № 136 від 

1996 року, виданий Київським міжнародним університетом цивільної авіації 

на ім’я Клименка Едуарда Наумовича, вважати недійсним.

Повістка
про виклик обвинуваченого

Полтавський апеляційний суд при здійсненні судового 
провадження викликає як обвинуваченого Блажівського 
Петра Ілліча, 7 вересня 1961 року народження (останнє 
відоме місце проживання: вул. Соборності (Жовтнева), 
77а, кв.106 м. Полтава) по кримінальному провадженню 
№42015170000000069 у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 3 ст.368 КК України, в судове засідання на 14 годи-
ну 30 хвилин 31 травня 2021 року, яке відбудеться у при-
міщенні Полтавського апеляційного суду: вул. Соборнос-
ті, 18, м. Полтава.

Явка до суду Блажівського П.І. обов’язкова. У разі не-
явки Блажівського П.І. до суду, з моменту опублікуван-
ня повістки про виклик, останній вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом, а кримінальне прова-
дження буде розглянуто без участі обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя О.М. Корсун

Повістка про виклик обвинуваченого в судове  
засідання по якому здійснювалося спеціальне  

досудове розслідування
Обвинувачений Макушенко Роман Володимиро-

вич, 29.05.1981 року народження, відповідно до вимог  
ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засі-
дання в порядку спеціального судового провадження, 
яке відбудеться 31 травня 2021 року о 13 годині 00 хви-
лин в приміщенні Біловодського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30, для участі в судовому засі-
данні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду 
передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139,323 КПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

П О В І С Т К А  
про виклик обвинуваченого 

Рубіжанський міський суд Луганської області при 
здійсненні судового провадження викликає як обвину-
вачену Надьон Зінаіду Гаврилівну, 22.07.1947 року на-
родження, зареєстровану за адресою: м. Луганськ,  вул. 
Прохолодна, 5, за матеріалами кримінального прова-
дження № 1-кп/425/168/21, на підставі обвинувального 
акта відносно Надьон З.Г. за ч.1 ст. 109, ч. 2 ст.110, ч.1 
ст. ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченій  Надьон З.Г.  необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться о 14 годи-
ні 00 хвилин 03 червня 2021 в приміщенні Рубіжансько-
го міського суду за адресою: Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинуваче-
ний вважається повідомленим про дату, час та місце роз-
гляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде 
розглянуто за його відсутності.

Суддя Ю.А.Ткачук

Виклик до суду
Обвинувачений Кочкін Микола Борисович, 30.06.1960 

року народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення по справі № 420/550/17, передбаченого ст.110 ч.2 
КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається в судове засідання в порядку спеціаль-
ного судового провадження, яке відбудеться 03 червня 
2021 року о 13 годині 00 хвилин в приміщенні Біловод-
ського районного суду Луганської області за адресою: 
вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, 
для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду 
передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені  
ст. ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Четверта Харківська міська державна нотаріальна контора повідомляє про 

те, що після смерті Степанова Володимира Андрійовича, 30 січня 1943 ро-

ку народження, який помер 18 листопада 2020 року, відкрилася спадщина. 

Спадкоємці, які бажають оформлювати спадщину, запрошуються до від-

окремленого підрозділу 4-ї ХМДНК за адресою: м. Харків, вул. Василя Мель-

никова, 2, протягом 2-х тижнів від публікації.

Розшукуються спадкоємці ДОВЖЕНКА ГЕОРГІЯ ІВАНОВИЧА 25 листопада 

1939 року народження, померлого 18 грудня 2020 року в місті Києві, з ме-

тою з’ясування підстав для закликання їх до спадкування. Спадкоємців про-

шу звернутися протягом трьох тижнів з дня публікації цього оголошення до 

приміщення, що є робочим місцем приватного нотаріуса Київського місько-

го нотаріального округу Довгополої Т.М. за адресою: 03056, м. Київ, вул. Ва-

дима Гетьмана, буд. 27, кім. 34-35, тел. 050-351-51-77.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
ГОНЧАРА АНАТОЛІЯ АНДРІЙОВИЧА

У провадженні Дарницького районного суду м. Києва перебуває цивіль-
на справа №753/21299/19 за позовом Позняк Світлани Анатоліївни до Гон-
чара Анатолія Андрійовича, третя особа, яка не заявляє самостійних ви-
мог на предмет спору: Служба у справах дітей Шевченківської районної в 
м. Києві державної адміністрації, про позбавлення батьківських прав бать-
ка – Гончара Анатолія Андрійовича, 16.12.1987 року народження. Суддя: 
Каліушко Ф.А.

Розгляд справи відбудеться 01.06.2021 о 09 год 10 хвилин у Дарниць-
кому районному суді м. Києва за адресою: 02068, м. Київ, вул. Кошиця, 5А.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО  
У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Обвинувачений Бардачов Андрій Юрійович, 02.12.1981 року народження, останнє відоме місце 
проживання: м. Херсон, вул. Лавреньова, буд. 11, кв. 33, відповідно до абз.5 ч. 3 ст. 323 КПК Укра-
їни, повідомляється, що по кримінальному провадженню №22016730000000025 за його обвинува-
ченням за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258 КК України, 22.01.2019 року Херсонським міським су-
дом Херсонської області постановлена ухвала про призначення судового розгляду у порядку спеці-
ального судового провадження ( in absentia) на підставі обвинувального акта по даному криміналь-
ному провадженню.

Також повідомляємо, що Бардачову А.Ю. необхідно з’явитися для участі у розгляді цього криміналь-
ного провадження як обвинуваченому 02.06.2021 року о 09:00 год. у каб. 703 Херсонського міського суду  
Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського 6/29..

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського міського суду Херсонської 
області ksm.ks.court.gov.ua

Суддя Зубов О.С.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області викликає обвину-
ваченого Кострубу Ігоря Миколайовича (останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів) у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених частиною 5 ст. 191, частиною 1 ст. 366 КК 
України у судове засідання, яке призначено на 11.00 год. 03.06.2021 
в приміщенні Стрийського міськрайонного суду Львівської області за 
адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Валова, 12. 

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу. 

У кримінальному провадженні здійснюється спеціальне судове про-
вадження. 

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Кострубі Ігорю 
Миколайовичу на останню відому адресу місця проживання: вул. Шев-
ченка, 338/16, м. Львів. 

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження. 

Суддя В.М. Бораковський

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської об-
ласті (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває криміналь-
не провадження №22017180000000102 (номер проваджен-
ня 1-кп/569/418/18, справа №569-714/18 про обвинувачен-
ня Степаненка Віталія Володимировича передбаченого за ч. 1  
cт.258-3 КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Крижо-
ва Оксана Григорівна викликає обвинуваченого Степаненка Віта-
лія Володимировича, 03.10.1979 року народження, громадянина 
України, уродженця м. Селідове Донецької області, останнє місце 
реєстрації за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Більшови-
ків, буд.26, кв.2 у судове засідання, яке визначене судом та при-
значене до судового розгляду на наступні дати: 01 червня 2021 
року на 14 год. 00 хв., 09 червня 2021 року на 14 год. 00 хв., 18 
червня 2021 року на 11 год. 00 хв., та відбудеться в приміщенні 
Рівненського міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна,1) у залі судо-
вого засідання №2.
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Лондон застосовує до громадян ЄС жорсткі 
правила в’їзду

BREXIT. Велика Британія по-
водиться як ворожа держава 
щодо громадян ЄС, які намага-
ються в’їхати до країни цілком 
легально, повідомляє видання 
Guardian. Газета зібрала свід-
чення людей, які постраждали 
від несправедливих дій британ-
ських прикордонників на пунк-
тах в’їзду, і дійшла висновку, 
що силовики й правоохоронці 
Великої Британії не розуміють 
точного змісту правил перетину 
кордону для громадян ЄС, бо 
ці правила написано плутано й 
незрозуміло. 

Громадянина Німеччини, 
який надає послуги у галузі ІТ-
консалтингу, було затримано 
в лондонському аеропорту Хі-
троу, незважаючи на те, що він 
на законних підставах прожи-
вав у Великій Британії, мав без-
строковий дозвіл на проживан-
ня і перебував у процесі очіку-
вання британського громадян-
ства. Втім, британські прикор-
донники примудрилися не пус-
тити його до країни. «Я плачу у 
Великій Британії великі подат-
ки, роблю внесок у британську 
економіку, маю там власність. 
Лондон — моє улюблене міс-
то, але я не маю документів, які 
могли б довести, що я маю пра-
во там залишитися», — обу-
рився німець, який був змуше-
ний повернутися до Німеччини.

Британський уряд відхилив 
пропозицію видати громадя-
нам ЄС картку на проживання. 
Хоча теоретично можливість 
отримати посвідку на постійне 

проживання для громадян кра-
їн-членів ЄС і Швейцарії існує. 
Це означає, що особа має пра-
во жити, працювати й залиша-
тися на островах безстроково. 
Це також означає, що її влас-
ник може отримати доступ до 
державних коштів (наприклад, 
пільг), а через 12 місяців пода-
ти заявку на отримання британ-
ського громадянства. Та це ли-
ше у теорії. Випадки, коли гро-
мадян ЄС, які до брекзіту по-
стійно проживали та працюва-
ли у Великій Британії, зупиня-
ють британські прикордонники, 
стали масовими. 

Депутатка парламенту від 
партії лейбористів Гіларі Бенн 

пояснює, що така доля може 
спікати кожного з 4,9 мільйона 
громадян ЄС, які нині прожива-
ють у Великій Британії зі стату-
сом осідлості, але хто вирішив 
з’їздити на батьківщину й по-
вернутися. «Мене турбують по-
відомлення про такі інциденти. 
Міністерство внутрішніх справ 
має переконатися, що всі спів-
робітники прикордонних військ 
добре розуміють застосуван-
ня нових правил, бо громадяни 
ЄС — наші друзі та сусіди, і ми 
хочемо, щоб вони залишилися 
у Великій Британії», — сказала 
депутатка.

У британському міністерстві 
внутрішніх справ повідомляють, 

що хоча свобода пересуван-
ня між країнами ЄС та Вели-
кою Британією перестала існу-
вати після брекзіту, у відомстві 
розробили нову схему осідлос-
ті для громадян ЄС. «Ті, хто має 
статус осідлості, можуть без-
перешкодно перетинати кор-
дон. Ті, хто його не має, можуть 
в’їжджати до Великої Британії 
на термін до шести місяців як 
туристи без візи. А ті, хто при-
їжджає на роботу чи навчання, 
мають довести, що відповіда-
ють нашим вимогам до в’їзду. 
Ми закликаємо людей пере-
вірити ці вимоги перед тим, як 
планувати поїздку», — заявили 
у відомстві.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

У Конго прокинувся 
небезпечний  
вулкан

СТИХІЯ. У Конго тисячі людей серед ночі залишили свої 
будинки, побоюючись виверження вулкана на горі Нійрагон-
го. З міста Гома, що неподалік підніжжя вулкана і в якому 
проживає близько двох мільйонів людей, було розпочато ма-
сову евакуацію. Проте, на щастя, місто майже не постраж-
дало і його жителі вже почали повертатися до своїх домівок. 
Офіційних повідомлень про кількість жертв і руйнування по-
ки що немає.

Останнє виверження вулкана, який розташований за де-
сять кілометрів від Гоми, сталося у 2002 році. Тоді загину-
ло 250 людей, а понад 120 тисяч осіб залишилися без даху 
над головою. 

Як повідомив кореспондент ВВС, у столиці Конго, Кіншасі, 
під час нинішнього виверження лава з вулкана рухалася пе-
реважно в напрямку лісу, а не в бік міста. Проте вона спри-
чинила пожежі у кількох будинках. Новина про виверження 
вулкана спричинила паніку та страх у людей, які у розпачі ті-
кали навсібіч. Вони скаржилися на брак інформації від вла-
ди. Жителі міста почали самостійно шукати порятунку ще до 
того, як уряд зробив офіційне оголошення про евакуацію, що 
відбулося через кілька годин після початку виверження. Пе-
реважно тікали до сусідньої Руанди. За повідомленнями там-
тешньої влади, кордон перетнуло три тисячі жителів Гоми, 
їх розмістили у приміщеннях шкіл і молитовних домів. Лю-
ди розповідали про пережитий жах після побаченого: черво-
не небо, запах сірки, велетенське полум’я, яке виривалося з 
жерла вулкана. Вони боялися повторення катастрофи 2002 
року, внаслідок якої загинули люди, і багато хто втратив свої 
домівки і майно. 

Гора Нійрагонго — один із найактивніших вулканів у світі. 
Проте обсерваторія у Гомі, яка має стежити за його актив-
ністю, не вела спостереження належним чином, бо Світовий 
банк скоротив фінансування обсерваторії після повідомлень 
про зловживання цими коштами. У звіті за 10 травня обсер-
ваторія лише попередила, що сейсмічна активність у Нійра-
гонго зросла. Торік директор обсерваторії Катчо Каруме по-
відомив BBC, що озеро з лави вулкана швидко заповнюєть-
ся, а це збільшує шанси на виверження найближчими ро-
ками. Найсмертельніше виверження вулкана сталося у 1977 
році, коли загинуло понад 600 людей.

Pfizer і AstraZeneca ефективні проти 
індійського штаму Covid-19

ПАНДЕМІЯ. Вакцини, ви-
роблені фірмами Pfizer і 
AstraZeneca, ефективні проти 
так званого індійського варіан-
та коронавірусу. Про це свід-
чать дані дослідження, про-
веденого незалежною бри-
танською організацією Public 
Health England (PHE).

Індійський варіант розпо-
всюдився у Великій Брита-
нії так широко, що поставив 
під загрозу нову фазу послаб-
лень обмежувальних заходів, 
заплановану у країні найближ-

чими тижнями. Але результати 
дослідження PHE дають пев-
ну надію. Хоча вакцина Pfizer-
BioNTech є лише на 88% ефек-
тивною проти індійського ва-
ріанта порівняно з 93% про-
ти британського. Окрім цьо-
го, важливо те, що й цей рі-
вень ефективності досягаєть-
ся лише після другого щеплен-
ня. AstraZeneca ефективна на 
60% проти індійського шта-
му порівняно з 66% проти бри-
танського. Але у зв’язку з про-
блемами постачання вакцини 

AstraZeneca менша кількість 
людей встигла отримати дру-
гу дозу. Обидві вакцини ефек-
тивні проти індійського варіан-
та лише на 33% після однора-
зового щеплення. 

Британський міністр охорони 
здоров’я Метт Хенкок описав 
дослідження PHE як новатор-
ське, що продемонструвало, 
як важливо отримати два ще-
плення. Нещодавно уряд Вели-
кої Британії вирішив скоротити 
період між першою та другою 
дозами вакцини з 12 тижнів до 

восьми для осіб старших 50 ро-
ків і найуразливіших груп.

«Наше дослідження пере-
конує, що дві дози однієї з цих 
двох вакцин забезпечують ви-
сокий рівень захисту від симп-
томатичних захворювань за 
варіантом B.1.617.2 (індій-
ський штам), і ми очікуємо, що 
у будь-якому разі вакцини по-
легшуватимуть перебіг хворо-
би й запобігатимуть смертель-
ним випадкам», — за явила 
представниця PHE Мері Рам-
сей. 

Смертельний марафон
НАДЗВИЧАЙНА ПОДІЯ. 

Минулими вихідними у Ки-
таї загинув 21 учасник мара-
фону через екстремальні по-
годні умови на північному за-
ході країни. Вони потрапили 
під сильний вітер і крижаний 
дощ, коли долали складну ді-
лянку марафону у так звано-
му Кам’яному лісі Жовтої Ріки 
— туристичному центрі у про-
вінції Ганьсу. Змагання було 
зупинено, коли стало зрозумі-
ло, що дехто зі 172 учасників 
зник з дистанції. Після цього 
почалася термінова рятуваль-
на операція. 

Забіг розпочався о 9:00 у су-
боту. Деякі учасники змагань 
були одягнені в шорти й фут-
болки. Ті спортсмени, які ви-
жили, розповіли, що прогноз 
передбачав сильний вітер і 
дощ, але у ньому не йшлося 
про ті екстремальні умови, які 
їм довелося пережити. При-
близно через три години після 
старту на гірську ділянку пе-
регону налетів град, злива та 
штормовий вітер, що призве-
ло до різкого зниження тем-
ператури. Бігунка Мао Шужі 
розповіла агентству Reuters, 
що вона зійшла з дистанції і 

повернулася, коли побачила, 
що погода різко змінилася. На 
той момент Мао Шужі пробігла 
близько 24 км і ще не почала 
підйом у гори. Вона виріши-
ла повернутися до готелю, бо 
вже мала досвід переохоло-
дження під час змагань. Про-
те інші учасники продовжили 
марафон або вже не могли по-
вернутися, бо опинилися у са-
мому центрі стихії.

Багато бігунів заблукали 
на маршруті, оскільки пого-
да вплинула на видимість. До 
пошукової операції було заді-
яно понад тисячу рятувальни-

ків, яким допомагали безпі-
лотні апарати й радар-детек-
тори. Операція тривала з но-
чі неділі на понеділок, оскіль-
ки подальше зниження тем-
ператури ще більше усклад-
нило пошуки. 

Смерть спортсменів викли-
кала хвилю обурення громад-
ськості в соціальних мережах 
Китаю. Цей гнів спрямовано 
на організаторів марафону й 
керівництво міського округу 
Байінь, де проходили змаган-
ня, оскільки вони не передба-
чили плану порятунку в разі 
надзвичайної ситуації.

Британський уряд відхилив пропозицію видати громадянам ЄС картку на проживання
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